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PEDACINHO DE CHÃO – SERTÃO 

 

 
Rocinha pequena, coisinha miúda, de concha de mão. 

Uma rua de milho, outra de feijão. 

Arroz com feijão, casamento perfeito, 

No prato do lavrador satisfeito. 

Tirinha de chão pequenina, pititica, 

No sagrado labor da plantação 

Ofício sagrado do lavrador de pé no chão, 

Semeando essências do próprio coração. 

Milho da pamonha, do curau, do bolinho frito, 

Do porquinho caruncho e da galinhada espalhada no terreiro 

Tuia cheia na certeza da fartura e da alegria 

Da família toda esparramada, no trabalho, na serventia... 

Zequinha trata da criação do terreiro e da porta 

Gertrude lava a roupa na bica d‗água 

Tunico e Zezitolimpam a roça no pé da serra, lá de trabanda 

Juquita cuida do gado e tira o leite de madrugada. 

Ziquinha lava tripa de porco 

Fiica soca o arroz no pilão 

Fiinho cuida das cercas 

E limpa os milhos do leirão... 

E o sol, lento, rompe com a madrugada! E 

a passarada? Faz um rebuliço no bambual 

Toda manhã despertando a família para a labuta! 

Bença pai, bença mãe... 

Que luta a da Janoca, cozinhando nas panelonas, 

Enchendo o bucho de todo mundo 

Cumezêra gostosa quando levada, de carroça, pra peonada 

Sem a patroa trabalhadeira, a vida não era nada... 

De noite, depois de banhada a meninada, tudo ali na taperona 

Escutando o radinho que é só chiadeira 

O pedaço de chão fica florido, perfumado, 

Em aromas de tantas flores do terreiro. 

Pedacinho de terra querida, chão de Goyaz 

Onde o homem plantou raízes de ternuras e cansaços 

Em suores sagrados de harmonia, em todas as idades, 

Nos laços doloridos, de tantas saudades! 

 
Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado 
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RESUMO 

 

 
A decadência da mineração em Goiás na segunda metade do século XVIII direciona o  

estado para uma nova organização espacial, a qual chamamos de Fazenda-roça goiana.  

Essa comandou Goiás por aproximadamente dois séculos, final do século XVIII a meados 

do século XX, quando foi atravessada pela modernização do campo. Tal organização 

representou a interação dos elementos internos e externos que, de forma dialética, 

particularizou e integrou a Fazenda-roça goiana à condição espacial brasileira e mundial da 

época. Condição que nos levou a considerar que se trata de uma singularidade, pois não 

existiu outra igual no Brasil, ainda que dentro da totalidade sob o comando capitalista. 

Nesse sentido, delineada pela relação de elementos internos e externos mediados, 

adaptados e conflitados a Fazenda-roça goiana caracterizou-se em uma realidade intrínseca 

aos moldes da ruralidade na qual se fundamentava Goiás e a existência sertaneja. Nosso 

objetivo é de deslindar essa realidade direcionadora da pesquisa. Mediada pela Geografia, 

imbuímos de interpretá-la como as bases fundantes do mundo sertanejo de Goiás. Para 

tanto, fizemos uma pesquisa baseada em leitura da integração dos elementos políticos, 

econômicos, sociais e culturais que constituíram a matriz territorial de Goiás e do sertanejo 

goiano. Essa abordagem foi pressuposta na consideração de que o espaço geográfico 

sintetiza elementos estruturais, qualitativos, políticos e simbólicos que revelam a 

organização espacial Fazenda-roça goiana. Entendemos, assim, que essa estrutura foi a 

organização espacial que suportou a base territorial de Goiás e condicionou a estruturação 

da sociedade sertaneja goiana, evidenciada nas relações econômicas, nas relações de poder 

e nas representações culturais, as quais configuraram a realidade de Goiás do Sertão. Ante  

a essa situação, entendemos o sertanejo como fruto da organização espacial Fazenda-roça 

goiana. Portanto, a partir do momento em que essa organização perdeu predominância 

enquanto ordenadora espacial hegemônica de Goiás o modo de existir do sertanejo foi 

consideravelmente alterado, levando-o a uma readaptação em uma nova organização 

espacial. Afirmamos, então, que o fenômeno modernização do campo em Goiás resultou  

no fim da base formadora do sertanejo goiano em sua originalidade. No entanto, ele 

prosseguiu sobre novas condições existenciais. À medida que se intensificou a investigação 

sobre a estrutura e a organização da Fazenda-roça goiana descobrimos que aquele mundo 

simples testemunhou o modo pelo qual espaço e tempo mediaram a construção da 

sociedade brasileira. 

 
Palavras-chave: Fazenda-roça goiana. Organização espacial. Sertão. Sertanejo. 

Modernização do Campo. Reestruturação espacial. 
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ABSTRACT 

 

 

The decline of mining in Goias in the second half of the eighteenth century, directs you to   

a new spatial organization, which we call Farm-farm Goias. This led Goias for about two 

centuries, the late eighteenth century to the mid-twentieth century, when it was crossed by 

the modernization of the countryside. This organization represents the interaction of 

internal and external factors which, dialectically, particularized and integrated the Farm- 

farm Goias into the Brazilian and global spatial condition of the time. Condition that led us 

to consider that this is a singularity, because there was no other like it  in Brazil, even  

within the totality under the capitalist command. In this sense, defined by the ratio of 

internal and external mediated elements, adapted and conflicted, the Farm-farm Goias 

characterized by an intrinsic reality to molds of rurality in which Goias was based and the 

hinterland existence. This reality is presented as-guiding of this research, which mediated 

by Geography, we imbued to interpret it as the founding basis of the backcountry world of 

Goias. Therefore, we did a research based in reading of integrating political, economic, 

social and cultural elements that constituted the territorial matrix of Goias and Goias 

backcountry. This approach is presupposed in mind that the geographic space synthesizes 

structural, qualitative, political and symbolic elements that reveal the spatial organization  

of the Farm-farm Goias. We understand as well, that this structure is the spatial 

organization that supported the territorial basis of Goias and conditioned the structuring of 

Goias hinterland society, evidenced in economic relations, power relations and cultural 

representations, which shaped the Goias reality of the hinterland. Faced with this situation, 

we understand that the backcountry is the result of spatial organization of the Farm-farm 

Goias. Therefore, from the moment that the organization loses its predominance ceases to 

exist as space hegemonic ordering of Goias, the mode of existence of the backcountry is 

considerably altered, leading him to rehabilitation in a new spatial organization. We affirm 

then that the modernization phenomenon of the field resulted in Goias at the end  of 

forming the basis of Goias backcountry in its originality. However, he goes on about new 

existential conditions. 

 
Keywords : Farm- farm Goias. Spatial organization. Hinterland. Country. Field 

modernization. Spatialr estructuring. 
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APRESENTAÇÃO 

 
A maior riqueza do homem é a sua 

incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou - eu não 

aceito. 

 
 Não aguento ser apenas um sujeito que abre 
portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, 

que compra pão às 6 horas da tarde, 

que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a 
uva etc. etc. 

 

Perdoai 
Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando 

borboletas. 

M

Manoel de Barros 

 

 
Sentindo-me definido por Manuel de Barros, afirmo que somos sujeitos à 

metamorfose e da metamorfose.  Já dizia Rubem Alves (2008, p.  04): ―Não haverá 

borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses‖. Somos também 

seres históricos, cristalizados de espaço\tempo, portanto somos atravessados pelo mundo e 

envolvidos nas suas tramas estruturais, por isso, um pretérito e um devir. ―Ninguém se faz 

por si, mas é temperado pela vida‖ já dizia Dostoiévski (2000, p. 58). 

No entanto, somos também indivíduos capazes de intervir em nossa própria 

condição de ser, e no  mundo.  Sartre (1987, p.  12)  afirmava  que  ―ao  homem  é  sempre 

possível transcender e superar a si mesmo, na medida em que o homem é aquilo que faz de 

si mesmo, tendo a permanente liberdade de se reinventar‖. Sabedor que sou esse sujeito- 

indivíduo, narrarei como a vida e meus atos transformaram-se ao longo do tempo, e como 

ambos me levaram à consciência de novas escolhas, metamorfoseando meu ser. 

O detalhe é que minha existência, também mediada pelas minhas escolhas, me 

trouxe até aqui, a um lugar privilegiado: o doutoramento. Eu, morador da metrópole, com 

olhar de 44 anos, ajustado pelas lentes da Geografia, as quais não tiro desde os 18 anos, 

ponho-me a pensar: ―logo eu que sou da Mata Preta
1
, filho do tempo lento, da acumulação 

simples, batedor de pasto, tirador de leite na madrugada, como vim parar aqui?‖ 

 

 
1 Comunidade rural no município de Catalão-GO, lugar onde vivi por 15 anos e construí parte decisiva da 

minha personalidade. 
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Eis a pergunta capaz de levar-me à memória do meu mundo. Foi ele que me trouxe 

até aqui pela via da Geografia e da vida camponesa, as quais determinaram minhas 

escolhas. Mundo que carregou-me da Fazenda-roça goiana para Goiás atual. 

É do conforto e das turbulências dos meus mais de 40 anos que posso contar minha 

história. Os olhos da meia idade se tornam, para isso, multifocais e, por esse motivo, me 

fazem enxergar as complexidades da vida. Quando fiz 40 anos, motivado por uma  

conversa com um amigo, dialoguei com o Mundo. Nosso diálogo foi iniciado com um 

questionamento guiado pela ideia de que a vida começa aos quarenta. Então, o indaguei: 

― Senhor Mundo, como vai ser de agora em diante? O que queres de mim? 
 

Após um breve silêncio interpretativo, ele me disse: ― Pois bem, meu caro Julião, 

primeiramente quero lhe parabenizar pelos 40 anos que lhe transformou num sujeito 

contraditório como eu. Agora, você entende que não existem certezas, que os ganhos 

também são perdas, que os segredos do passado não interessam mais, que o amor e a 

felicidade não são um fim, vão e vêm como um trem que se quer bem, e que a vida é tão 

complexa que chega a não ter sentido. É tão simples que chega a ser incompreensível. 

Ainda me disse: ―Julião, daqui para frente as alegrias não serão eufóricas e as dores 

serão mais brandas. Entenda que elas virão, portanto, entenda-as. Seu corpo e sua mente 

serão contraditórios, mas os desejos serão eminentes. A ternura lhe será uma 

companheira...Cuide-se. Eu estarei à espreita. 

Atento, lhe respondi: ―Tudo bem, agradeço-lhe pelo que me fez até aqui. Embora 

por muitas coisas que me aprontou você me deve desculpas. Por outro lado, me concerne o 

direito de conviver com grandes amigos do passado, e que serão eternos. Daqui em diante, 

meu chapa, temos um longo caminho pela frente, sei o que queres de mim, concordo e vou 

tentar. Estou satisfeito com nossa parceria, até então me sinto realizado. 

É aqui que estou, é daqui que tenho o que falar de mim e como aqui cheguei. Não 

buscarei muletas alheias para caminhar sobre a minha história. A narrativa em primeira 

pessoa volverá para o eu consciente e provavelmente ingênuo de mim mesmo. 

Prometo que procurarei fugir da tentação elogiosa que acomete quem fala de si, 

assim como da compulsão da mentira, que num momento de descuido adentra o ego do ser 

que escreve. Só não vou garantir que não manipularei minha memória para a seleção    de 
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lembranças, pois sou refém do meu inconsciente. Escrever sobre mim é também transver o 

meu mundo. 

Pois bem, no dia 27 de outubro de 1971, na cidade de Catalão, no Sudeste de Goiás, 

é emprestado ao mundo o nono e último filho de Maria Pereira Borges e Percílio Martins 

Borges: Júlio César Pereira Borges. Inicia-se, nesse dia, uma trajetória de alegrias, tristezas, 

conquistas, derrotas, saltos, quedas e paixões, muitas paixões. Inicia-se, então, a dialética 

da vida de um vivente que, assim como Pelbart (2011), considera que o mais profundo 

é a pele. E, assim como Clarice Lispector (1998), acredita que no final de tudo só restam 

perguntas. 

As representações de minha infância me aparecem vagas e desconexas, em mim 

predominam as imagens de um menino quieto e de pouca fala, quase sempre diante de uma 

televisão em preto e branco, às vezes brincando com um caminhãozinho de bois e cavalos, 

ou com uma bola de borracha, juntamente com seu companheiro, o goleiro tupã. O tupã me 

entendia, falávamos a mesma língua. Ele sempre foi mais sábio do que eu, ao ignorar 

minhas infantilidades, sempre me dava razão. Aprendi com ele, faço o mesmo com as 

pessoas que gosto, ignoro suas infantilidades. Sei que fazem o mesmo por mim. 

Outro fato marcante de minha infância foi a vida dividida entre a cidade de Catalão, 

onde moravam meus irmãos com idade de estudo, e a fazenda onde moravam meus pais. 

Eu, na função de filho mais novo, acompanhava minha mãe que se dividia entre o socorro 

ao meu pai na fazenda e aos meus irmãos na cidade. Quando atingi a idade de cinco anos 

fixei na cidade, pois iniciei os estudos. Nessa condição, tornei-me filho das irmãs e dos 

irmãos mais velhos. 

Minha relação com a escola foi o um elo entre o eu de ontem e o de agora. Como 

disse antes, comecei a estudar aos cinco anos de idade no Colégio Anchieta, em Catalão, 

onde permaneci por um ano. Fui transferido para a Escola São Bernardino de Siena, onde 

permaneci até os dez anos de idade. Mais uma vez transferido, fui para o Colégio Estadual 

João Netto de Campos onde concluí o Ensino Médio aos 18 anos. De lá cursei geografia no 

campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Catalão. Da geografia nunca mais saí. 

No Colégio Anchieta, embora sem ter noção, tive as primeiras aulas sobre 

sociedade de classe. Por ser uma escola de classe média alta, tínhamos aulas práticas de 

discriminação, prepotência e superioridade. Tudo nos padrões anos 1970. No que se refere 
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às disciplinas de português, matemática e demais, a qualidade não era a mesma que as de 

outras escolas. O fato que corrobora com essa afirmativa é que ao ser transferido de escola, 

menos nobre, tive que fazer aulas de reforço por seis meses para acompanhar a turma. 

Minha superioridade foi desmascarada. 

Na Escola São Bernardino de Siena, onde aprendi o hino que até hoje sei cantar, 

também tive boas orientações. Aprendi muito bem fazer fila indiana, cantar o Hino 

Nacional, rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, além de criar uma resistência física à insolação, 

já que tudo isso era realizado em sequência, ao meio dia, no pátio sem cobertura da escola. 

Afinal, se tratava de uma escola de orientação católica e estávamos na alvorada da 

ditadura militar. Agora entendo o que lá aprendi. Três coisas importantes: Deus é fiel, o 

governo era para o bem de todos e que ai daqueles que o contrariassem. 

Já na Escola Estadual João Netto de Campos, as coisas se tornaram mais difíceis. 

Primeiro pelo fato de meu ingresso nessa instituição pública ter ocorrido pela ruína 

financeira de minha família. Segundo pela mudança que fiz para a zona rural (Mata Preta), 

mundo conhecido dos finais de semana e das férias. O sol a sol cria condições bem 

diferentes. Terceiro porque a rotina passou a ser: sair de casa às onze horas, percorrer 3 km 

a pé, entrar no ônibus ao meio-dia, chegar ao colégio ao meio-dia e meia e retornar a casa 

às 19 horas. Labuta que se repetia de manhã trabalho no roçado, banho, almoço e depois 

tudo novamente. 

Diante dessa rotina, o final de semana era muito esperado. Inicialmente pelo meu 

pai, já que podíamos trabalhar no sábado o dia todo. Posteriormente por mim, pois, para 

minha alegria, restava-me o domingo: dia de futebol, de frango caipira capturado pelo tupã, 

que agora também era camponês e dono do terreiro. 

No primeiro domingo do mês havia missa que desenlocava gente de todo canto da 

Mata Preta. Estávamos lá com toda família. Inicialmente, não fomos bem recebidos, aquela 

gente não gostava de estranhos. No meu caso, meus modos urbanos desagradavam outros 

meninos de minha idade. Em função disso, eu me valia dos meus dois irmãos maiores, 

Chico e Negão, companheiros de rotina para evitar uma surra por dia; andar sozinho por 

aquelas bandas não era uma prática comum para mim. Depois de algum tempo nos 

integramos e logo passei a fazer parte do grupo de perseguidores dos novatos. 
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Minha vida mudou aos 10 anos, nada que aborrecesse uma criança que não entendia 

a profundidade da situação e até se empolgava com a novidade. Não por coincidência, foi 

quando ingressei no Colégio Estadual João Netto de Campos, instituição pública em que 

permaneci por 8 anos. A rotina pouca mudou nesse período. A escassez financeira de 

minha família tornou a vida mais rígida. O mundo camponês me fizera um adolescente 

recatado e respeitador das tradições baseadas nos preceitos rurais. 

Alguns fatos foram significativos para minha vida intelectual quando estive no 

Colégio Estadual João Netto de Campos: as namoradas, os muros altos, o uso diário da 

biblioteca, fazendo com que os livros se tornassem meus companheiros nas noites sem 

energia elétrica e televisão na Mata Preta. Quando descobri, aos 11 anos de idade, a  

coleção série vagalume foi uma maravilha, as leituras eram compulsivas, a cada semana, 

entremeado nos afazeres diários, lia dois livros, às vezes três. Lembro-me dos três 

primeiros: A Ilha Perdida, de Maria José Duprè (1978), O Gigante de Botas, de Ofélia 

Fontes e Narbal Fontes (1978), Zezinho, o dono da Porquinha Preta, de Jair Vitória 

(1975). Daí em diante li praticamente a coleção toda. 

A condição de aluno que mais usava o serviço de empréstimo de livros da 

biblioteca me levou a ser premiado com o romance Dom Casmurro (1889), de Machado de 

Assis. Nunca mais voltei à biblioteca depois dessa leitura, foi a pior que fiz em toda minha 

vida, não entendia nada daquele texto estranho. Ali continham palavras que nunca havia 

visto escritas ou verbalizadas. Bento e Capitu viraram meus inimigos. A vontade de ser 

padre, desejo comum de família cristã, saiu pela porta de meu quarto e nunca mais 

retornou. 

Nesse mesmo tempo, chegou a nossa propriedade a energia elétrica, chamada de 

força por nosso vizinho. Todo final do mês, ele ia até meu pai com alguns números 

rabiscados num pedaço de papelão, juntamente com uma quantia em dinheiro, para quando 

meu pai fosse à cidade, local em que o vizinho somente ia em casos extremos, pagara  

força. Foi o mesmo vizinho que queria denunciar para o Departamento Estadual de 

Trânsito (DETRAN) certos caçadores de animais da região. 

A eletricidade facilitou a vida do camponês, chegou junto com a geladeira, a 

lâmpada, a televisão, os equipamentos elétricos. A televisão foi destaque. Por esse motivo, 

troquei os livros por ela, deixei de imaginar o mundo, preferi vê-lo, afinal eu era 
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um adolescente. A televisão foi uma invenção magnífica, empurrou os lugares para certos 

mundos, levou outros lugares para o mundo do campo
2
. 

A televisão não tirou a família simplesmente da mesa de jantar, isso é bem menor 

que o movimento do mundo. Toda refeição de um camponês ocorria ora de cócoras na 

soleira da porta da cozinha, ora sentado com as pernas cruzadas e o prato na palma da mão 

em um toco no terreiro, ou mesmo na calçada da cozinha que a ligava a um cômodo 

superior, comum nas residências camponesas. Reunião para o camponês era no mutirão, na 

marca, na solidariedade que lhe era peculiar. A união da família não se resumia às 

refeições, o respeito pelos seus e pelo próximo era uma condição da educação camponesa. 

Estou ciente da complexidade do assunto, mas são práticas que vejo na grande 

maioria das famílias camponesas, e que estão desaparecendo com as novas gerações a 

partir da minha, o que considero, inclusive, normal. Afinal, cada um vive no seu tempo e 

espaço. Sei também que as críticas, muitas baseadas cientificamente, colocam em questão a 

inovação tecnológica na vida camponesa. Eu, um camponês quase doutor, compreendo e 

concordo com a submissão às diretrizes capitalistas, porém é preciso estar atento que no 

entender do camponês a tecnologia aliviou o trabalho árduo do dia a dia. Por esse motivo, 

penso que por parte de muitos pesquisadores os estudos são feitos ao longe de certas 

realidades
3
. 

As transformações no campo goiano – e certamente no campo brasileiro – 

concretizadas na região da Mata Preta, em Catalão, invadiam a constituição do meu ser, da 

minha existência. Poder-se-ia aludir: a Fazenda-roça goiana, realidade espaço/temporal 

estrutural, adentrava a minha singularidade. 

O Colégio Estadual João Netto de Campos ainda me reservou o grande encontro 

com a geografia e com um mestre e amigo que determinaram o futuro de minha existência 

e a quem devo significativa parte da satisfação atual de ser o que sou. Contudo, o contato 

com essa área do conhecimento foi traumático:  a primeira nota vermelha, resultado  

 

2 Sabedor do seu papel ideológico da modernidade, afirmo que a televisão possibilitou ao camponês inteirar- 

se de parte do movimento do mundo. Para mim, a pior coisa da vida camponesa foi a falta de mobilidade, 

viver a mesma coisa a vida inteira, ser condenado a viver à parte do mundo. 
3  Não estou aqui defendendo o modelo capitalista do qual sou contrário intensamente, muito menos o uso  de 
agrotóxico, o que estou dizendo é que o camponês, diante da sua difícil condição de trabalho, entende que 

alguns métodos facilitam sua vida sem entender sua condição no processo de avanço do capital. Para algumas 
pesquisas, cujo método é maior que a realidade, a existência camponesa é vista de binóculos. Os 

pesquisadores ignoram que as contradições, além do território, se processam na subjetividade dos 

camponeses. 
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desmotivador. Nosso relacionamento continuou em clima de desconfiança até o início do 

Ensino Médio. O detalhe é que o professor não conhecia a geografia. Eu, então, era um 

espectador do nada, tinha certeza que jamais conseguiria decorar a morfologia completa da 

terra. 

No ano de 1989, eu cursava o segundo ano do Ensino Médio quando um jovem 

professor, diferente, de olhos atentos e feliz assumiu a disciplina. Na primeira prova com o 

novato, repetiu-se a desgraça, novamente nota ruim. E eu, certo que tinha arrasado, pois 

adorava as aulas e a nova geografia, extremamente motivado, me fubequei. Aí, sim, aprendi 

de vez o que era uma sociedade de classe a qual se abastecia na mais-valia e na exploração 

dos países subdesenvolvidos que, naquele momento, a defini como socialismo. E, por isso, 

o fatídico resultado. 

No entanto, o professor me disse: ― ―você foi bem, o que mostra que você entendeu a 

matéria, só definiu socialismo como capitalismo e capitalismo como socialismo. Se não 

fosse isso, tiraria uma boa nota‖. Inteirava aí minha empatia e, a partir de então, minha 

relação com o mestre e a geografia se estreitavam. 

Essa parceria se sistematizou em 1991, quando fui aprovado no vestibular em 

geografia na UFG, campus de Catalão, no qual tive os primeiros contatos teóricos mais 

aprofundados com essa ciência. A partir desse momento, em um processo evolutivo, passei 

a compreender a complexa condição de minha vida e por consequência de meu mundo. 

Os dogmas e as certezas foram desmoronando, cedendo lugar às novas verdades, 

desconfianças e dúvidas. Meus segredos já não tinham sentido, meus heróis passaram a me 

envergonhar, fecharam-se as revistas de quadrinhos e a Bíblia. O passado agora me parecia 

um faz de conta. Era o momento de catarse e mudança de perspectiva e visão de mundo. 

Vivi a universidade em um Brasil politicamente efervescente, em busca da 

afirmação democrática. Eu estava lá sob a batuta da ciência politizada. O marxismo, o 

movimento estudantil, o Partido Comunista do Brasil passaram a ser minha verdade. Eu 

tinha certeza que havia participado da Revolução de 1917 e, como um bolchevique, andava 

com martelo e foice nas mãos. Por discordância com preceitos religiosos, afastei-me da 

Comunidade Eclesial de Base (CEBS) da qual fui dirigente e líder por vários anos. 

Durante a minha graduação, meu posicionamento político me levou à dirigente do 

Diretório Acadêmico, campus de Catalão, da União Estadual de Estudante de Goiás e a 
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vários encontros da União Nacional dos Estudantes. As leituras preferidas eram as de 

orientação marxista, como O Manifesto Comunista, de Marx e Engels (1988), O Estado e a 

Revolução, de Lenin (1980), e outros do gênero. 

A militância na CEBS, ainda na Mata Preta, no movimento estudantil, no Partido 

Comunista do Brasil, nos movimentos sociais, na política em geral foi com certeza um 

sustentáculo de minha vida intelectual e está presente nesta pesquisa. Assim como dizia 

Rousseau (1749) ainda no século XVIII, e tantos outros da época e posteriores a ela, não 

acredito na teoria pela teoria que distancia a ciência do mundo. Mesmo Shopenhauer 

(2012) em sua birra contra a erudição, talvez birra maior com Hegel, afirmava necessária a 

ciência estar no mundo assim como o mundo estar na ciência. 

Estou, nesse caso, chamando a atenção para uma geografia participativa e 

propositiva, capaz de se aproximar dos movimentos sociais em defesa dos desfavorecidos 

pelo capital. Sou, portanto, contra a geografia de gabinete, erudita, repetidora, bem como 

dos geógrafos que grafados no discurso filiatório se mantêm distante da práxis. 

Ainda na graduação as leituras de algumas obras foram marcantes para minha 

formação geográfica. Dentre as quais: a Pequena História Crítica da Geografia (1981), de 

Antônio Carlos Robert de Morais, que me deixava maluco a procurar o objeto da geografia. 

Loucura que se alimentava da ontologia e da epistemologia dessa ciência proposta por Ruy 

Moreira (1980) nos seus textos eruditos, em que questionava e indicava de onde vem e para 

onde vai o pensamento geográfico. As veias abertas da América Latina (1987), de Eduardo 

Galeano, foi outra obra marcante. Por ela conheci a América Latina e entendi como sua 

história revela o mundo imperialista. Por essa obra ultrapassei o entendimento genérico da 

exploração de países ricos sobre os pobres e a exploração detalhada que acometeu a 

América Latina desde a colonização. Com Galeano, de uma forma descontraída, aprendi 

que ―Portugal tinha a vaca, mas quem tomava o leite era a Inglaterra e a América Latina 

era o pasto‖. 

Terminei a graduação em 1995. As tardes da Mata Preta se tornaram estranhas, 

abafadas. No meu íntimo, as trombetas entoavam silêncio. Era a morte que se anunciava. 

Com o fim da graduação, morreram o meu ir e vir na BR-050, o conviver diário com 

amigos, com a namorada, o bar, as madrugadas, o movimento. Restou-me a geografia no 

tato, no odor, nas cores, no fluxo da paisagem. Agora era tudo geografia, o dia a dia com a 

família, o trabalho camponês. Não existia mais barranco e, sim, perfil de solo, pedra virou 
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rocha, ―corgo”  virou curso d‗agua,  mãe, pai,  irmãos, eu  nos tornamos família  

camponesa, fartura se tornou excedente. 

As tardes da Mata Preta fizeram-se dolorosamente solitárias. Percebi então que a 

geografia tinha acabado com minha vida, tirando-me da zona de conforto, da possibilidade 

de casar com a filha do vizinho, de ter cinco filhos e plantar todo ano a roça na cabeceira do 

morro. A mesma que meu pai plantava há vários anos. A geografia me expulsou da Mata 

Preta, levando-me para cidade.  Dela ouvi:  ― ―Agora, vai em frente, sem medo, sem 

desculpas‖. Assim o fiz, depois de vários problemas fui me acamando na Catalão do final 

da década de 1990. 

No ano de 1997, tive a primeira experiência profissional com a geografia na 

categoria de professor contratado. Foi meu começo fora da Mata Preta para onde, um ano 

depois, por culpa do comportamento comunista, desempregado, voltei a trabalhar como 

diarista para meu irmão que permanecia como produtor rural. 

No desespero de um emprego, fiz no Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) de Catalão o curso de soldador, proporcionando-me um emprego na Jhon Deere, 

onde permaneci por dois anos e meio. Neste ínterim, fui aprovado no concurso público da 

Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Reatei-me com a geografia. 

No período de dois anos, trabalhava como soldador durante o dia e professor de 

geografia à noite. Afinal, ambos os salários eram pífios e ainda me restava uma dívida 

moral de um ano de desemprego. Em 2000, abandonei de vez a vida de operário e 

dediquei-me exclusivamente à carreira de professor, não só de Geografia. 

Na busca de aprimoramento, ainda em 2000 iniciei na UFG, campus de Catalão, 

departamento de História, o curso de Especialização em História do Brasil. Esse curso teve 

um peso considerável em minha vida profissional, pois possibilitou a aproximação de 

conteúdos e profissionais que se tornaram referências em minha trajetória acadêmica. A 

partir de então, Peter Burke, Jacques LeGoff, os cepalinos, e outros se juntaram a plêiade 

geográfica que fundamentava minha profissão e existência. Também, pela via desse curso, 

ministrei em 2001 aulas de história e geografia no Colégio Objetivo de Catalão. 

No final de 2001, coloquei a geografia na sacola e fui para Oeste goiano, para a 

cidade de Paraúna. Ali, fui lotado no Colégio Estadual Otaviano de Morais, fui bem 

recebido por uns, mas outros me fizeram lembrar de quando cheguei na Mata Preta, só  que 



28  

dessa vez o Chico e o Negão, meus irmãos, haviam ficado em Catalão. Lá ministrei aulas 

de geografia, história, biologia e religião. Esta me gerou problemas, como disse Cristovam 

Tezza (2012, p. 32), em seu livro o Espirito da Prosa, ―o ateu recente adora jogar pedra no 

Cristo inexistente, o mesmo que serviu a vida inteira‖. 

Também em Paraúna ministrei aula no Colégio Positivo, onde fui muito feliz, 

aprendi muito com bons profissionais e bons alunos. O salário era melhor do que odo 

colégio estadual, o difícil era recebê-lo, mais era o que me salvava. Meus gastos eram altos. 

Ainda em Paraúna, numa tarde de saudade e de reflexão, eu estava sentado na calçada em 

frente a minha casa quando a vizinha se aproximou, provavelmente já me observando a 

algum tempo, e me perguntou se eu era geógrafo, respondi que sim e ela me disse que na 

faculdade que ela estudava haveria um concurso para professor de geografia. 

Interessei-me e fui atrás, me escrevi, fiz as provas, fui aprovado e iniciei minha 

carreira docente em ensino superior no curso de geografia em fevereiro de 2003 na 

Faculdade de Educação e Ciências Humanas de Anicuns, onde permaneci por 10 anos. 

Em 2004, mudei para Anicuns. Passei o réveillon com a família em Catalão e no dia 

primeiro retornei a Paraúna, pois no dia posterior levaria minha mudança a Anicuns, o que 

facilitou minha vida. Alguns dias depois da mudança, fiz em Goiânia o concurso para 

professor na Universidade Estadual de Goiás (UEG). 

Ao despedir-me da família, dei um forte abraço em minha mãe que sabedora e 

aceitadora do meu ateísmo disse-me com o último sorriso que vi em seu rosto: ―Vai com 

Deus!‖. A partir daquele dia, Ele nunca mais se manifestou. Fui entender logo depois que 

Deus é abraço de mãe, é sorriso de mãe, é desejo de mãe, é mãe. Quatro dias depois desse 

acontecimento, no dia 5 de janeiro de 2004, acometida de uma doença pulmonar e vítima 

de imperícia médica, minha mãe faleceu. Sempre ouvimos do alto de sua sabedoria 

camponesa:  ―meus fio, a gente  precisa  estudá  num  é  só  pra  arrumá  emprego,  é  pra 

sabêvivê. Eu sabia a profundidade que essas palavras eram ditas a mim, aos meus irmãos, 

irmãs e netos. 

Essas palavras vinham de uma mulher à frente do seu tempo. Por esse motivo, ela é 

para mim um mantra, um pressuposto de vida. Do fundo do meu ceticismo, sei que ela me 

acompanha, vejo todos os dias a senhorinha baixa de cabelos acinzentados, de pernas 

tortas, com as mãos nas costas, caminhando. Vez ou outra dá uma paradinha, olha para trás 

e com um sorriso de coragem segue, pois vê que a sigo de perto. 
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Às vezes penso que no dia 4 de janeiro, pouco antes de sua despedida ela estava na 

porta da sala de aula onde eu fazia a prova do mencionado concurso. Ao terminar, ela me 

parabenizou pela aprovação, ela já sabia, deixou-me em casa e partiu. A aprovação naquele 

concurso sacramentou um trabalho de anos de um camponês que nem sonhava com isso, 

mas sua mãe sim. Sonho de mãe quem realiza são os filhos. A partir de então, iniciei a 

docência na UEG de Iporá. Continuei trabalhando na Faculdade de Anicuns e abandonei o 

ensino básico e médio. Iniciava uma nova etapa profissional dedicada exclusivamente ao 

ensino superior. 

Na Faculdade de Anicuns, no ano de 2006, fui eleito coordenador dos cursos de 

história e geografia, aglutinados em um só departamento, permaneci nessa instituição até 

2008. Em 2009, fui escolhido pela direção para ocupar o cargo de coordenador de Pesquisa 

e Pós-graduação, onde permaneci até 2011. Lidar com o administrativo foi valioso. 

Aprendi a respeitar meus coordenadores, pois sei que do outro lado o jardim tem mais 

pedras do que flores. 

Após a vida profissional direcionada ao ensino superior e por esse motivo também 

para a pesquisa e a extensão, iniciei a busca pela qualificação. Em 2005, ingressei no 

mestrado em geografia no Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da UFG onde 

desenvolvi a pesquisa intitulada ―Estado e Políticas Públicas: trilhos, estradas, fios e genes 

da modernização do território goiano‖. 

A partir de então me tornei um pesquisador da dinâmica territorial de Goiás, nesse 

momento com ênfase na ação do Estado pelas vias das políticas públicas na dinâmica 

territorial de Goiás. Iniciou-se uma fase gratificante de minha vida – o contato com o 

IESA. Lugar de trabalho, de seriedade, de competência, de produtividade e de pessoas que 

aglutinam todos esses valores. Viver esse ambiente foi assustador, no entanto fortalecedor, 

pois fez-me entender que quem se propõe a engajar-se na vida acadêmica deve se pautar na 

coragem, no desejo e no esforço. Meu orientador afirmava: ―na academia para ser um bom 

profissional é preciso suor, paixão e humildade‖. 

No IESA, no período de mestrado, tive a oportunidade de fazer parte do Núcleo de 

Estudos e Pesquisa das Dinâmicas Territoriais (NEPAT), fortalecendo-me teórico e 

metodologicamente na análise da dinâmica territorial brasileira. Foram muitos os debates 

realizados sobre categorias geográficas com ênfase no território, Raffestin, Haesbaert, 

Milton Santos, Guatarri, Deleuze, Saquet, Ruy Moreira e outros foram leituras frequentes. 
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Em 2007, terminei o mestrado e acrescido de IESA, de Geografia, e também de 

pessoas que se tornaram referências no meu percurso de vida, tendo como destaque o 

professor Manoel Calaça, intensifiquei minhas atividades na UEG e na Faculdade de 

Anicuns. 

Em Anicuns, cresci bastante, iniciei minha carreira no ensino superior e de lá me 

consolidei como professor e pesquisador. Cheguei em 2003, passei a residir na cidade em 

2004, fui embora em 2011. Grandes amigos ficaram, os inimigos também. Em 2011 deixei 

Anicuns e vim para Goiânia dedicar-me exclusividade a UEG. Embrenhei-me em outra 

empreitada: minha qualificação profissional. Assim, em 2012, retornei ao IESA como 

aluno de doutorado. 

Nesse curso posso afirmar que fiz coisas que não havia feito em toda minha vida, 

exatamente por superar as que fiz durante minha vida toda. A geografia se tornou tão 

grande quanto também se fez outras. Teórica e metodologicamente estou mais abrandado, 

mais complexo e mais seguro. O doutorado e o período pós-40 anos me propiciaram 

maleabilidade e solidez. Não sou mais um marxista ortodoxo, mais também não coaduno 

com os pensamentos que o ignora. 

Concordo com Chaveiro e Calaça (2011) ao afirmarem que na atualidade há um 

amadurecimento de uma geografia que recoloca as grandes questões abertas pelo 

Movimento de Renovação Crítica e se abre a outras possibilidades de interpretar os 

problemas do mundo. Nessa condição, sem a ortodoxia e o desvario do pensamento pós- 

moderno. 

Essa geografia, na visão dos autores a qual coaduno, vive algumas situações que 

merecem destaque. Primeiramente no que se refere a sua profunda horizontalidade a se 

espalhar por quase todas as universidades das regiões do país. Segundo por sua afirmação 

no campo da pesquisa da realidade espacial em diversas escalas, especialmente na parceria 

com movimentos sociais e outras organizações. Por fim, por seu caráter conflituoso por 

meio do qual cresce a via institucional que submete a pesquisa aos comandos das redes de 

patrocínio. ―De maneira sutil, a lei da pressa, a ânsia para apresentar resultados e a adesão 

ao marketing penetram o campo do saber geográfico‖. (CHAVEIRO; CALAÇA 2011, p. 

07). 

É preciso estar atento ao fato de que a geografia é ciência que se ocupa da análise 

do espaço em sua complexidade. Por isso, deve haver respeito aos vários procedimentos 
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teóricos e metodológicos de sua interpretação. Atentando-se também para a condição de 

unicidade dessa ciência como sempre cobra o geógrafo Ruy Moreira, assim como para o 

fato da competência da geografia em sua aproximação com as causas sociais. 

Como havia dito antes, o IESA é exigente, é preciso suor e paixão. Nessa trilha, 

faço parte do grupo de estudos e pesquisas Dona Alzira: espaço, sujeito e existência, 

vinculado ao Laboratório de Estudo e Pesquisa das Dinâmicas Territoriais (LABOTER). É 

desse  ambiente  que  tirei  suporte  para  construir  a  tese:  ―A  Fazenda-roça  goiana:  matriz 

espacial do sertanejo e do território goiano‖. Nesta, busco estudar Goiás na sua dinâmica 

matriz, elencando o espaço, os sujeitos e a existência que fundamentaram a vida sertaneja e 

o território goiano. 

Ainda pela via do doutorado, participo do projeto casadinho, Cidades, Fronteiras e 

Populações Tradicionais, parceria entre a pós-graduação do IESA e o curso de geografia da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT) de Porto Nacional, onde atuo como estudante e 

pesquisador. Nesse grupo adquiri através das pesquisas nuanças profundas da realidade 

goiana contribuindo na elaboração da tese defendida. 

Ainda, no bojo dos grupos, sou membro pesquisador do grupo Geografia, Literatura 

e Arte (GEOLITERART), sediado no departamento de geografia da Universidade de São 

Paulo (USP). Por esse grupo, me aproximei dos estudos relacionados à vertente 

geografia/literatura; o que é muito válido para tese. Essa aproximação possibilitou-me a 

construção de um capítulo que analisa a vida sertaneja na Fazenda-roça goiana pela via de 

obras literárias que retratam a ruralidade goiana. 

Sou também pesquisador do Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ) com bolsa de estudo, permitindo-me tranquilidade financeira. 

Situação que é favorecida ainda porque tenho o financiamento de outro projeto relacionado 

à tese concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (FAPEG). 

Todas as atividades que circundam o doutorado me revelam a grandiosidade da 

ciência geográfica, o que me envaidece por ser uma gota d‗água nesse oceano que é a 

geografia brasileira. Sei que estou aqui como resultado de uma jornada longa em que fui 

sendo construído. Destaco que o relato dessa jornada é o contar dos princípios norteadores 

da tese defendida, estou nela com toda minha construção existencial suportada pela 

geografia, pela militância e por minha condição camponesa, onde reside a base da minha 

personalidade. 
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O doutorado é um passo revolucionário na minha vida, direcionador de minhas 

próximas escolhas rumo ao meu projeto de vida que segue a trilha de Manoel de Barros 

(2006). Isto porque ―tem mais presença em mim, o que me falta‖. Por isso, o que espero no 

meu devir é a mudança eterna para não ficar sentado na soleira do tempo. 

Estou ciente que há o eterno devir, então caminho com Barthes (2003, p. 429) por 

ser ―um sujeito incerto, no qual cada atributo é, de certo modo, imediatamente combatido 

por seu contrário‖,  acreditando  que  ―deveria  ser  incluído  na  Declaração  dos Direitos do 

Homem o direito de ir embora e de se contradizer‖. (BARTHES, 2003, p. 430). 

Depois de mais de três anos de trabalho rigoroso sob exigência institucional e auto 

exigência, posso avaliar que o tema da tese, apesar de se justificar no dever de como 

geógrafo radicado em Goiás pensar a formação do território goiano, tem a ver com a minha 

história de vida. Ao propor uma interpretação da Fazenda-roça goiana certamente estou me 

referindo à diferencialidade espacial do Brasil, aos diferentes territórios e aos sujeitos e a 

sua vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao pesquisador convém carregar uma, duas, três tesouras, cortar, 

cortar, cortar... Até criar condições de ter intimidade com o seu 

objeto de pesquisa... O pesquisador convém carregar uma, duas, 

três lupas, ampliar, ampliar o seu objeto de pesquisa até chegar à 

dimensão de sua totalidade... O pesquisador pode não ter tesouras, 

nem lupas, mas não há como escapar do jogo de relações com o 

objeto em que se situam a singularidade, a totalidade e as 

mediações. 

 
Chaveiro (2012) 

 

 
Ao abrir a discussão,  convido-lhes  para  uma  viagem  por  um  ―sertão  sem  fim‖. 

Nessa caminhada, proponho subir serras, adentrar vales, atravessar rios, cruzar matas, 

cortar campinas, seguir, seguir e seguir. Pelos caminhos das ―tropas e boiadas‖, passar pelo 

apagar do ouro, pelo brilho do boi e pela força da enxada. Contrariar coronéis, enfrentar 

jagunços, rezar, pedir perdão. Conhecer gente que na procissão da vida seguiu a passos 

lentos no tempo da natureza e no carregar da imagem de Cristo o seu costume de enxergar 

o céu olhando para o chão. 

Gente que sobre os ombros carrega o andor, suporta o peso da obediência pelo 

medo. Com os pés descalços pisa a terra de onde brota o sustento, o trabalho e a dignidade. 

Gente que traz colado no peito o chapéu a proteger o corpo dos males da liberdade. Gente 

que longe da indolência lutou pela terra e pelo existir de seus costumes. A chegada é aqui, 

em Goiás  de  agora,  onde  o  sertanejo  assentado  na  soleira  do  território  espera  o ―trem‖ 

passar sem a certeza que desembarcará na próxima estação. 

 
 

Abrindo a porteira 

 
 

Para o desenvolvimento desta discussão nos aportamos em Chaveiro (2012) ao 

expor o papel do pesquisador colocando em debate os caminhos da pesquisa, ou melhor, a 

necessária intimidade entre pesquisador e objeto de pesquisa e ainda uma proposta de 

método, na qual fundamentamos o pensar a Fazenda-roça goiana como matriz espacial de 

Goiás e do mundo sertanejo goiano. 

Após recortada e ampliada, entendemos que a Fazenda-roça goiana consiste na 

organização espacial que comandou Goiás por aproximadamente dois séculos, final do 
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século XVIII  a  meados  do  século  XX.  Essa organização representa a  interação   dos 

elementos internos e externos que de forma dialética a particulariza e a integra à condição 

espacial brasileira e mundial da época. 

Nessa perspectiva pode-se dizer que a Fazenda-roça Goiana é uma singularidade. 

Não existe outra forma igual de estruturação espacial no Brasil, ainda que esteja dentro da 

totalidade sob o comando capitalista
4
. Nesse sentido, delineada pela relação de elementos 

internos e externos mediados, adaptados e conflitados, a Fazenda-roça goiana caracterizou- 

se por uma realidade intrínseca aos moldes da ruralidade na qual se fundamentava Goiás e 

a existência sertaneja. Essa condição apresenta-se como direcionadora desta pesquisa, que, 

mediada pela Geografia, busca interpretá-la como as bases fundantes do mundo sertanejo 

de Goiás. 

A Geografia vem há um bom tempo discutindo sobre Goiás. A grande 

complexidade e diversidade dos temas pesquisados acompanham sua capacidade e 

possibilidade de análise, revelando uma intrínseca relação entre Goiás e geografia, mais 

precisamente entre Goiás e a geografia feita em Goiás. 

No entanto, alguns estudiosos do assunto, dentre eles Gomes (1988), Teixeira Neto 

(1982), Barreira (1997), Chaveiro (2001), Castro (2004) e Mendonça (2005) afirmam que 

os estudos feitos sobre Goiás, pela via da geografia, não realizaram uma análise mais 

elaborada de sua matriz espacial. Nesse sentido dois pontos são levantados: o primeiro é 

que há uma prioridade pelos elementos políticos e econômicos na leitura de Goiás com 

ênfase para a modernização territorial. O segundo é que a leitura sobre o cultural quase 

sempre está deslocada das condições políticas e econômicas. 

Diante dessa condição, esta pesquisa atenta para uma leitura da integração dos 

elementos políticos, econômicos, sociais e culturais que constituíram a matriz territorial de 

Goiás e do sertanejo goiano. Essa abordagem é pressuposta na consideração de que o 

espaço geográfico sintetiza elementos estruturais qualitativos, políticos e simbólicos que 

revelam a organização espacial Fazenda-roça goiana. Esta estrutura é a organização 

espacial que suportou a base territorial de Goiás e condicionou a estruturação da sociedade 

sertaneja goiana evidenciada nas relações econômicas, nas relações de poder e nas 

representações culturais que configuraram a realidade de Goiás do sertão. 

 

4
Esse parâmetro pode, a princípio, induzir obviedades, mas acreditamos que o transcorrer do texto forneça 

elementos suficientes para aclarar a relevância de tal ponto de partida para a consecução dos propósitos mais 

ulteriores da tese. 
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Realidade que persiste até meados do século XX quando a modernização do 

território brasileiro, pela via da modernização do campo, atravessou o estado de Goiás e o 

inseriu na dinâmica da reestruturação capitalista mundial. Fenômeno que promoveu uma 

ruptura organizacional do espaço, dado a sua reorganização efetivada pelo agronegócio que 

ao inserir Goiás em uma nova divisão regional do trabalho determinou o fim da hegemonia 

da Fazenda-roça goiana. Situação defendida por Estevam (2004) como a passagem da troca 

simples para a acumulação ampliada. Na perspectiva de Santos (1998), essa condição foi 

entendida como ―cisão da totalidade‖
5
, significando, no caso deste estudo, a passagem da 

Fazenda-roça goiana para a Empresa-fazenda, e ainda do Sertão para o Cerrado. Condição 

em que o mundo  rural foi suplantado pelo urbano,  determinando uma nova organização 

espacial de Goiás e, por isso, uma nova sociabilidade. 

 

Para  Santos  (1998),  a  ―cisão  da  totalidade‖ é  dada  pela  transição  da  divisão  

do trabalho é a materialidade do movimento em um determinado espaço\tempo. É o efeito 

passagem pela intensidade da ação destrutiva\construtiva do capital, como quer Harvey 

(2011), a qual reorienta o sistema de objetos e ações para revolucionar uma dada 

organização espacial. Santos (1998) afirma que é a totalidade em totalização, entendido 

aqui como a modernização do campo em Goiás, inserindo-o na lógica globalizante do 

capital que altera a relação entre espaço e sujeito, o que reverbera em sua existência. Nessa 

condição, acompanhando a perspectiva de Haesbaert (2004), a Fazenda-roça goiana  

aparece então como o espaço social da existência sertaneja em Goiás, ultrapassando os 

limites da configuração de sua paisagem, caminhando em direção à subjetivação pela qual 

o espaço vivido do sertanejo origina suas representações, suas significações, sua cultura 

que se caracteriza na ident idade espacial. Dessa forma, a Fazenda-roça goiana ―pode tanto 

ser relativo a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito 

se sente em casa‖. (GUATTARI, 1986, p.323). 

Todavia, o fim da Fazenda-roça goiana como ordem hegemônica não significou o 

fim do sertanejo e, sim, sua adaptação a uma nova realidade como quer Chaveiro (2001) e 

 

5  
―É dentro desse processo permanente de totalização que é, ao mesmo tempo, um processo de unificação e de 

fragmentação e individuação que os lugares se criam, e se recriam, a cada movimento da sociedade. O 

conhecimento da totalidade pressupõe, assim, sua divisão. O real é o processo de cissiparidade, subdivisão, 

esfacelamento. Esse é a história do mundo, do país, de uma cidade [...]. Pensar a totalidade sem pensar a sua 

cisão é como se a esvaziássemos de movimento [...]. O motor desse movimento é a divisão do trabalho, 

encarregada a cada cisão da totalidade de transportar aos lugares um novo conteúdo, mil novos significados e 

um novo sentido‖. (SANTOS, 1998, p. 25). 
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Mendonça (2005) ao discutirem o conceito de (re)existência. Nesse sentido, pressupõe-se 

também que o sertanejo se reinventa e é reinventado em uma nova organização espacial. 

Ante a essa situação, esta pesquisa faz-se centrada no entendimento de que o sertanejo é 

fruto da organização espacial Fazenda-roça goiana. E, a partir do momento em que essa 

organização deixa de existir enquanto ordenadora espacial predominante de Goiás, o modo 

de existir do sertanejo é consideravelmente alterado, levando-o à readaptação em uma nova 

organização espacial. Nesse talhe, a modernização do campo em Goiás se dá pari passu ao 

quase desaparecimento da base formadora do sertanejo goiano em sua originalidade. 

 

 
Fazenda-roça goiana: um conceito 

 

 
Ao enunciar o termo Fazenda-roça goiana como uma proposta conceitual, é preciso 

atentar para o fato de que esse traduz uma organização espacial que representa, de fato, um 

período histórico de Goiás
6
, o qual resultou de processos que cruzaram economia, política e 

cultura, demonstrando uma forma peculiar da realidade espaço\temporal e da existência do 

sertanejo goiano. 

O termo está relacionado ao comportamento linguístico particular desse povo que 

ao se reportar à fazenda designa-a como roça. Assim, o rural é conhecido e verbalizado 

como roça. A palavra roça tem uma ligação intrínseca com o sertanejo, no qual está envolto 

o trabalho, a plantação, a forte ligação com a terra; elementos que simbolizam a 

organização espacial de Goiás da época. 

Há um dúbio telurismo nessa denominação, já que roça é também a plantação que 

se fazia: plantar uma roça, cultivar uma roça. O lugar se confunde então com a função, com 

o mister, com a rotina cotidiana do trabalhar. Assim, a roça é o sertanejo em sua relação 

com a terra. Na tradução mais antiga, segundo a semântica do português arcaico,  

6 Matrizes positivistas, iluministas e historicistas compareceram na elaboração de boa parte dos estudos que a 

historiografia goiana sedimentou ao longo da maior parte do século XX. No entanto, a partir de meados deste 

mesmo século, orientações marxistas, econômico-estruturalistas e, recentemente, hermenêuticas e pós- 

estruturalistas, a história de Goiás, permeada por um reposicionamento da relação evento-estrutura, pode ser 
erigida  sob  uma  noção  de  tempo  histórico  completamente  diferente.  Dessa ―reviravolta‖  epistemológico- 

metodológica pinçamos, sobretudo, os aportes da perspectiva braudelianaque, a nosso ver, redundaram em 

novas configurações na relação espaço-tempo e, por extensão, geografia-história. Por permitirmo-nos falar 

em estruturas temporais (económicas, sociais, mentais e geográficas) que não se subtraem ao tempo do 

acontecimento e por conjugar parâmetros temporais típicos do materialismo histórico e dialético,  essa 

maneira de abarcar a história de Goiás foi a que melhor se alinhou às nossas pretensões. A respeito de tal 

congruência ver o artigo de Sandes e Ribeiro (1991). 
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roça era o ―terreno de lavoura, campo em contraposição à cidade‖. (FIGUEIREDO, 1911, 

p.788). 

É intrínseco também nessa conceituação o sentido de hierarquia que compõe a 

relação de classe nessa estrutura. Embora alguns estudiosos do assunto, tais como Estevam 

(2004) e Teixeira Neto (2008), sustentem uma harmonia, ou mesmo uma indiferenciação 

entre o fazendeiro, o chacareiro e o agregado, havia sim uma relação de poder e de 

domínio. Portanto, como será detalhado adiante, o termo Fazenda-roça está também 

atrelado ao sentido de classe em Goiás. A fazenda como indicativo da posse da terra e o do 

poder advindo dessa posse, e a roça indica o trabalhador despossuído da terra. 

Cabe dizer que a junção das palavras fazenda e roça implica pensar uma estrutura 

produtiva que comandou Goiás da época enfatizando relações e situações de uma 

sociabilidade advinda dessa estrutura. Nesse sentido, reafirmamos que a Fazenda-roça 

goiana é entendida como o espaço do sertanejo, sua morada, onde o sertanejo se 

espacializa, produz o seu mundo e a si mesmo. 

 
 

Sertão, sertanejo e Fazenda-roça goiana 

 

 
Complexidade e variedade conceitual vêm à tona quando colocado em questão o 

sertão como vertente para se pensar a Fazenda-roça goiana. Amado (1995) e Almeida 

(1998), e outros, já discorreram detalhadamente sobre tais aspectos. A ideia de sertão que 

aqui se discute vai além da visão política e econômica, considerando a sua condição 

cultural. Por isso, Sertão goiano refere-se à realidade que devido sua função na divisão 

regional do trabalho
7 

da época condicionou a existência do sertanejo goiano. Sertão como 

lócus daqueles que viveram essa condição, sendo ele o índio, o agregado, o chacareiro, o 

vaqueiro, o peão e todos os outros tipos que compuseram essa realidade. 

O sertão lócus da existência sertaneja que, sob os moldes da época, se pautava na 

ruralidade, na quase sustentabilidade própria e pouco contato externo. As necessidades 

básicas dos sertanejos  eram  supridas  na  propriedade  rural  por   meio   de produção 

7 Como retratado por Souza (1997) a dinâmica política e econômica do Brasil da época o dividiu em duas 
realidades distintas: litoral e sertão. O que determinou a formação cultural dúbia, bem retratada nas obras 

literárias de Cunha (1985) e Rosa (1967). No caso do sertão, desenvolviam-se relações de produção e sociais 

que cumpriram o papel de viabilizar a reprodução do capital, particularizando-o de forma regional. Para a 

autora, devido à ausência efetiva da esfera esta via um determinado privatismo que garantia ao sertão uma 

organização espacial peculiar. 
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diversificada, criatividade sertaneja ao desenvolver utensílios e instrumentos de 

sobrevivência e ligação intrínseca com a natureza. Entender o sertão goiano consiste assim 

em compreendê-lo como base espacial do mundo sertanejo e também como produto de 

uma sociabilidade comandada pela lógica do tempo lento e da acumulação simples sob os 

preceitos da ruralidade. 

Não se pretende, com isso, fazer uma leitura homogeneizando o sertão e muito 

menos o sertanejo. Alinhado a Mendonça (2004), o sertão é pensado enquanto construção 

social e histórica, valorizando e não negando as trajetórias preexistentes à modernização do 

campo em Goiás. Os conflitos de interesses e a luta de classe envolta no sertão goiano que 

embora camuflados eram manifestos são considerados. 

 

Sertão, muitos vão dizer que é terra de ninguém, e aquilo que não é terra de 

ninguém é também terra de todos. Isso também se constitui no imaginário 
popular como o sertão como lugar de todos. Isso não é verdade, porque o sertão 

tinha dono. Nem todos poderiam ocupar as melhores terras, as terras aguadas, 
aquelas que estavam próximas de alguma infraestrutura ou estradas eram todas 
assenhoreadas pelo patronato, pelos grandes fazendeiros. E quando você tinha 
camponeses, populações indígenas, populações quilombolas ou  remanescentes 

de quilombos em terras consideradas férteis eles eram sumariamente expulsas. 

Então o sertão é também o lugar do conflito. (MENDONÇA 2013)8. 

 
 

A Fazenda-roça goiana, sob os moldes do sertão, é, então, a organização espacial 

enraizadora dos códigos socioculturais da tradição goiana e encontra-se representada pela 

existência sertaneja que de maneira diferenciada no tempo e no espaço colocou-se como 

base espacial sobre a qual incidiram a modernização no cruzar dos tempos, a alteração das 

relações de produção, a reconstituição dos poderes e a interligação dos lugares sob a batuta 

da reestruturação capitalista no Brasil e a regência da modernização do campo em Goiás. 

 

 

Problematização 

 

 
Feito o clareamento da proposta, esta pesquisa responde às seguintes questões: 

Como entender Goiás a partir da Fazenda-roça goiana como um sistema integrado de 

economia, política e cultura evidenciando as bases históricas que interligavam essa 

organização espacial ao Brasil e ao mundo da época e como essa ligação se processava na 

dinâmica territorial de Goiás, que, por sua vez,  influenciou  na  formação  existencial    do 

8
Entrevista realizada pelo pesquisador no dia 23 de outubro de 2013. 
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sertanejo? Como se deu a passagem da Fazenda-roça goiana para a Fazenda-empresa no 

contexto da transição do Sertão para o Cerrado e como essa condição influenciou na 

(re)existência sertaneja que se apresenta no Goiás de agora? 

A resposta dada a tais questões partiu da ideia já referida anteriormente: a Fazenda- 

roça goiana consistiu na organização espacial que comandou Goiás por aproximadamente 

dois séculos. Essa organização se deu na interação dos elementos políticos, econômicos e 

culturais sob o molde do sertão e, portanto, da ruralidade, base existencial do sertanejo 

goiano. A partir da década de 1970, essa organização foi redimensionada aos moldes do 

agronegócio, o que imprimiu a Goiás outra dimensão organizacional, encerrando a 

preeminência da Fazenda-roça goiana e colocando em cena a (re)existência do sertanejo  

sob os moldes do urbano. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

 
Ao buscar o fortalecimento da proposta de tese, resolvi expô-la ao debate. Para tal, 

ainda enquanto pré-projeto de doutoramento, ela foi apresentada no XXI Encontro 

Nacional de Geografia Agrária: Território em Disputa: os desafios da Geografia Agrária 

nas contradições do desenvolvimento brasileiro ocorrido na cidade Uberlândia, MG, em 

2012. Nessa oportunidade, o debate com pessoas de todo Brasil,  incluindo pesquisadores  

de renome sobre o assunto, apontou para força da proposta de tese, dada sua aceitação. 

Imbuído da condição aludida, a ideia de expor o tema para debate muito contribuiu 

para o adequado resultado da pesquisa. Em 2013, organizei, via LABOTER, em parceria 

com o grupo de estudo Dona Alzira: espaço, sujeito e existência, a aula-evento intitulado: 

Fazenda-roça goiana: da batida do monjolo ao apito do trem. Na oportunidade, 

acompanhado das pesquisadoras Dra. Lena Castello Branco Ferreira de Freitas e Dra. 

Nancy Helena Ribeiro de Araújo e Silva uma discussão sobre a temática para alunos de 

graduação e pós-graduação do IESA foi realizada. Mais uma vez a proposta de tese foi  

bem aceita, o que certificou o caminhar da pesquisa. 

A partir de então o propósito de expor a tese para o debate foi ato contínuo. A 

apresentação de trabalhos que a englobou em eventos regionais, nacionais e internacionais 

foram  frequentes.  Nessa  condição,  a  experimentação  pela  via  do  debate  municiou    a 
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pesquisa de vários elementos que seu engavetamento cerceariam. A exposição de uma 

proposta é, desse modo, de grande relevância para qualquer pesquisa. 

 

 

Trabalho de campo 

 

 
O trabalho de campo nesta pesquisa partiu de dois pontos: pautar-se na ciência 

geográfica e, portanto, o campo seguiu os preceitos dessa ciência, já que esse é o 

procedimento metodológico de diversas outras; trata-se de uma ―realidade passada‖ e por 

isso mesmo impossível de vivenciá-la em sua peculiaridade, exigindo elementos 

reveladores dessa realidade, buscando entender inclusive como essa realidade se faz 

presente na atualidade. 

A condição do trabalho de campo como formação da geografia brasileira é 

eminente. Abreu (1994) afirma que a importância do campo para os primeiros geógrafos 

brasileiros foi tão forte que Aroldo de Azevedo o considerava como o trabalho do 

geógrafo. ―Não seria exagero  afirmar  que  foi  no  trabalho no  campo  e  não  nas 

faculdades que a primeira geração de geógrafos obteve, verdadeiramente, a sua  formação‖. 

(ABREU, 1994, p. 25). 

Ainda de acordo com o pesquisador, a geografia brasileira, influenciada pela 

francesa, fez do trabalho de campo uma atividade fundamental de pesquisa e aprendizado, 

colocando como destaque dessa situação, influenciados essencialmente por Pierre Monbeg 

e Jean Tricart, uma plêiade de importantes geógrafos brasileiros como Aroldo Azevedo, 

Orlando Valverde, Aziz Ab‗Saber e outros que transformaram o campo na base 

fundamental para suas produções geográficas. 

Neste estudo, o trabalho de campo é entendido na perspectiva de Suertegaray 

(2002) como um texto carregado de signos a serem desvendados. Numa aproximação ao 

que a autora propõe, o uso do termo e do conceito de campear
9
para designar a pesquisa de 

campo é utilizado, pois, como ela mesma explica, condiz ao vocabulário do sertanejo, do 

homem do campo, sujeitos protagonistas desta pesquisa
10

. 

 

9  Grifo da autora. 
10  

―Encontramos entre os diferentes termos que podem expressar a pesquisa de campo a palavra ―campear‖. 

Campear  é uma palavra  utilizada  pelo homem  do campo (peão)  ...  Quando alguém  diz  estou  campeando 

algo significa estou procurando. Escolhemos, então, esta palavra como uma forma de fazer campo. 

Campeando, procurando, pesquisando‖. (SUERTEGARAY, 2002, p. 3). 



41  

O campear dos elementos que revelam a Fazenda-roça goiana, sua organização, seu 

término, ou mesmo seus resquícios na atualidade, pauta-se na visão do sistema mundo 

como totalidade complexa e dialética. Intenta-se, assim, seguindo a orientação de 

Alentejano e Rocha Leão (2006, p. 64), fugir da ideia de trabalho de campo como revelação 

apenas da área de estudo na tentativa de superar a dicotomia sociedade\natureza, o que os  

autores  consideram  como   banalização  de  ―uma  tradicional  ferramenta  da Geografia  

no  mundo  onde  imagem e  paisagem são  valorizadas em si mesmas‖.  Nesse sentido, a 

pesquisa acompanha a perspectiva de Morin (1982) ao considerar que o mundo é um 

sistema que não pode ser compreendido na exterioridade dos sujeitos. 

O  trabalho  de  campo  pela  geografia  é  uma  forma  de  ―análise  geográfica  que 

permite o reconhecimento do objeto e que, fazendo parte de um método de investigação, 

permite a inserção do pesquisador no movimento da sociedade como um todo‖. 

(SUERTEGARAY, 2002, p. 3). Assim, o campo é orientado pelo método que, por sua vez, 

corresponde à concepção de mundo do pesquisador. 

Dois pontos justificam esse posicionamento. O primeiro refere-se a minha 

proximidade com a realidade pesquisada por ser filho e vivente do mundo sertanejo até os 

23 anos de idade. O segundo é o fato de vivenciar a transição da Fazenda-roça goiana para 

Goiás do agronegócio enquanto vivente no campo, estudante de geografia e pesquisador do 

assunto. Fatores determinantes na compreensão de que as transformações do mundo pela 

reestruturação produtiva do capital reverberaram em minha existência e na de meus pares. 

Essa situação é responsável pela simbiose: sujeito e objeto de pesquisa. 

Uma questão  cuidadosa  a  ser  tratada  na  pesquisa  de  campo  é  com a ―ditadura  do 

método‖. Em grande parte das pesquisas de mestrado e doutorado essa ditadura desvirtua a 

realidade levando o pesquisador à cegueira ideológica, sendo incapaz, portanto, de  

enxergar o que o método não permite que se enxergue, e não raro o transforma em 

ideologia. Nesse sentido, Pires do Rio (2011) entende que o trabalho de campo é elemento 

investigativo revelador de questões espaciais e também de situações surpreendentes. 

O trabalho de campo aqui desenvolvido é voltado ao entendimento da Fazenda-roça 

goiana como estrutura socioespacial de Goiás e do sertanejo goiano, enfatiza o contexto 

existencial presente na memória dos que a vivenciaram, assim como o ordenamento 

cultural de Goiás na atualidade. Para isso, as entrevistas e a participação em manifestações 
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culturais do mundo sertanejo foram instrumentos de grande relevância para o resultado 

obtido. 

Foram realizados vários trabalhos de campo em Goiás e Tocantins tendo como 

objetivo principal captar em lócus elementos que suportassem a compreensão da 

organização espacial da Fazenda-roça goiana, lembrando que Tocantins consistia no antigo 

Norte de Goiás e, portanto, compunha a realidade pesquisada. Nesses trabalhos, 

depoimentos de moradores e pesquisadores dos locais visitados foram coletados e 

analisados os componentes das paisagens. Para isso, imagens foram captadas e relatórios 

produzidos para ordenamento e entendimento do pensamento e do texto da tese. 

Os resultados dos trabalhos de campo estão expostos no decorrer do texto através de 

relatos e imagens colhidas. Dentre esses trabalhos vale destacar a visita a uma casa 

colonial, réplica de uma moradia dos grandes fazendeiros, da Fazenda-roça goiana, a na 

Fazenda Santa Cruz, localizada no município de Trindade. Na oportunidade, a proprietária 

e pesquisadora Dra. Lena Castello Branco Ferreira de Freitas falou sobre a temática 

pesquisada. Outra visita foi feita na cidade de Aruanã-GO, onde a história do povo Karajá 

foi pesquisada, afim de levantar as influências da cultura indígena na cultura sertaneja. 

Outra atividade foi o acompanhamento da Folia de Reis (manifestação cultural sertaneja) 

ocorrida no município de Araçu-GO. Vários outros trabalhos foram realizados à medida  

em que a pesquisa foi ocorrendo, estes embora com a mesma importância dos demais não 

foram aqui relatados por receio de o texto, ora escrito, fazer-se cansativo, e por entender 

ainda não ser necessária tal transcrição. Todavia, em anexo consta um breve relatório de 

todos os trabalhos desenvolvidos. 

 

 

Fonte oral 

 

 
No processo investigativo um procedimento metodológico de grande valia foi o uso 

da fonte oral por possibilitar compreender a sociabilidade do sertanejo na 

contemporaneidade. Por esse meio foi realizada uma leitura da sua tradição, dos símbolos e 

signos que o remetem à Fazenda-roça goiana e à forma como ela é representada 

atualmente. 
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A fonte oral para as ciências sociais constitui-se ferramenta bastante útil para 

aqueles que se propõem a estudar o território no sujeito e o sujeito no território. Para esta 

pesquisa, tal fonte configurou-se instrumento imprescindível para adentrar o universo das 

reminiscências do sertanejo, pois permitiu compreender os comportamentos reveladores de 

sua condição humana, evidenciando fenômenos e eventos capazes de interpretações 

qualitativas  de  processos  histórico-sociais.  Dessa  forma,  a  oralidade  permite  ―destacar  e 

centrar sua análise na visão e versão que emanam do interior e do mais profundo da 

experiência dos atores sociais‖. (LOZANO, 1996, p. 16). 

Por intermédio do emprego dessas fontes, as relações de alteridade e as 

representações elaboradas pelo sertanejo acerca de sua existência foram viabilizadas e 

entendidas. Nessa condição, permeadas por interlocuções diversas, a oralidade tornou-se 

documento de pesquisa, considerando que: 

 
A fala representa importante elemento por meio do qual o sujeito se dá a 

conhecer. É através do sentir e do pensar que os sujeitos manifestam por meio de 

formas discursivas o seu modo de ver – e de se ver – mediante o grupo social a 

que pertence. Pelo recurso da fala os sujeitos expõem as manifestações de toda a 
sociedade no plano simbólico entre seus membros. (LEFEVRE; LEFEVRE  

2010, p.122). 

 

Nessa lógica, foram entrevistados 20 atores que, de alguma forma, estiveram  

ligados à Fazenda-roça goiana. Os temas abordados foram: trabalho, organização  

produtiva, relacionamento familiar, crendices, vida urbana dentre outros. Isso tudo na 

tentativa de evidenciar nos relatos as várias representações que os entrevistados  

carregavam do espaço vivido. 

A memória se constitui elemento primordial para o trabalho com as fontes orais.  

Por isso, deve haver cuidado com o uso desse procedimento metodológico, principalmente 

no que se refere à constatação de Pollak (1992, p. 200) ao afirmar ―que é especificamente a 

seletividade uma das características constitutivas da memória, ou seja, nem todos os 

acontecimentos vivenciados pelo sujeito são retidos‖. 

Ao selecionar os fatos que ficaram registrados na sua memória, o indivíduo é 

influenciado por sua noção afetiva de pertencimento a um dado grupo social. É justamente 

essa consciência de pertencer a certo grupo que determinará a permanência de dada 

memória. De onde se conclui que o relato oral elaborado é resultante de um construto do 
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indivíduo acerca de seu passado, tendo por referencial os elementos registrados em sua 

memória. 

Um dos aspectos mais interessantes do uso de fontes orais é que não apenas se 
chega a um conhecimento dos fatos, mas também à forma como o grupo os 

vivenciou e percebeu. É de importância capital resgatar a subjetividade, mas é  

um grave erro passar a confundi-la com fatos objetivos. Esta aproximação crítica 

ao testemunho oral consegue-se mediante dois procedimentos de caráter 

interativo: um, com a documentação escrita existente, e outro, com o resto do 

corpus de documentos orais. Daí a importância de se estabelecer uma relação 

dialética entre os diversos tipos de fontes. (GARRIDO 1993, p. 39). 
 

Foi vislumbrado também a possibilidade de se estabelecer o nexos para o resgate da 

subjetividade a que se refere o autor, posto que o sertanejo traz em si emoções e 

subjetividades que são representações do seu passado na Fazenda-roça goiana. Nessa 

condição,  como  aponta  Alberti (2004,  p.27),  ―A  metodologia  de  história  oral é  bastante 

adequada para o estudo da história de memórias, isto é, de representações do passado‖. 

Assim, se não nos é lícito adentrar os fatos passados pela história oral, torna-se possível  

por ela apreender as sutilezas de um tempo elaboradas pela memória. 

Condição que cobra uma preparação prévia e a elaboração de um plano de ação que 

viabilize sua realização e posterior reflexão acerca dos dados coletados como afirma Meih 

(2005), considerando que o pesquisador lida com recordações construídas a partir da 

vivência do sujeito. Assim sendo é preciso despir de (pré)conceitos para evitar juízo de 

valores  e  respeitar  a  visão  elaborada  pelo  ―outro‖.  Condição  sinequa non,  posto  que  o 

respeito pelas diferenças culturais é justamente um dos postulados da ciência. Nesse 

sentido, os contatos com os sujeitos obedeceram alguns critérios. 

Na escolha dos entrevistados a ideia de diferentes opiniões sobre o mesmo assunto 

foi direcionadora. Tal fato se deve à condição de cada sujeito na relação com o seu espaço 

de existência. Por esse motivo, na escolha houve o cuidado de contemplar sujeitos de 

diferentes grupos sociais e, com isso, abranger uma maior representatividade de sujeitos, 

entendendo que: 

[...] a pesquisa que tem por objeto de estudo o sujeito social e suas interações 

sócio espaciais não pode e nem deve se furtar de considerar as diferentes visões 

dos sujeitos coletivos que compõem o universo pesquisado [...]. Faz-se  

pertinente dar voz aos sujeitos individuais e coletivos envolvidos na pesquisa. 

Estes ao exporem seus sentimentos não falam por si só, pois se configuram porta-

vozes das diferenças e semelhanças presentes no grupo social a que pertencem. 

(DA SILVA 2013, p. 22). 
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Na perspectiva proposta, os entrevistados escolhidos tinham idade acima de 70 

anos. Justifica-se o recorte pela vivência de tais sujeitos com a realidade da Fazenda-roça 

goiana para o entendimento da memória a partir da fase adulta do participante, destacando 

que a condição da época, de maturidade antecipada, considera-se uma idade favorável à 

percepção da realidade vivida. Por esse motivo, inferimos que as lembranças sejam mais 

nítidas na fase adulta. 

Um fato também considerado é que a memória pretendida se remeta à década de 

1930, momento em que os efeitos da modernização territorial do Brasil em Goiás, por 

serem iniciais, não afetaram a existência sertaneja e a Fazenda-roça goiana, pois as 

transformações nessa organização espacial só se fizeram efetivas a partir da década de 

1970. 

Consciente dos valores tradicionais, justamente pela forte carga cultural que os 

entrevistados carregam da Fazenda-roça goiana, a conversa informal, intentando ―um dedo 

de prosa‖, sem uma abordagem direta de pergunta e resposta foi utilizada. Para que assim 

sujeitos não muito afeitos ao mundo da pesquisa tenham mais liberdade de exposição. 

Dessa forma, o pesquisador, como indica o preceito metodológico, se tornou ouvinte atento 

aos detalhes dos causos contados. Nesse critério, foi elaborado um roteiro (anexo1) 

que serviu como guia para o pesquisador, e as respostas eram captadas no decorrer da 

conversa. 

Ainda no campo das conversas com os sujeitos, outro procedimento adotado foi a 

entrevista com pesquisadores do assunto, buscando a partir de suas obras e representações 

elaboradas no decurso da conversa o apoio crítico à pesquisa. Essas experiências e 

conhecimentos relacionados ao tema facilitaram a interpretação de minúcias não 

necessariamente apreendidas no decorrer da pesquisa. 

Os procedimentos adotados seguiram o direcionamento de uma realidade em que 

não se buscava pela via da memória apenas uma representação da realidade vivida pelos 

entrevistados. Embora tais representações fossem essenciais, atentou-se para a 

profundidade analítica do assunto, dos quais são estudiosos. Para tanto, foram adotados 

alguns critérios. 

Os sujeitos, conforme exposto anteriormente, foram escolhidos por sua condição de 

pesquisadores reconhecidos e pela qualidade científica de suas pesquisas sobre assuntos 

confluentes à tese proposta. Assim, foram entrevistados: a historiadora Dra. Lena Castello 
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Branco Ferreira de Freitas, o literato Bariani Ortêncio, o geógrafo Dr. Marcelo Rodrigues 

Mendonça, o professor e literato Dr. Braz José Coelho e a Dra. Nancy Helena Ribeiro de 

Araújo e Silva. 

A Dra. Lena, historiadora, autora de diversos livros que comportam a história e a 

cultura goiana, tornou-se referencial clássico para esta pesquisa. É uma das principais 

pesquisadoras sobre Goiás no período considerado como Fazenda-roça goiana. Sua obra 

Fazendas Goianas
11

, desenvolvida juntamente com a Dra. Nancy, foi um dos elementos 

que as aproximaram desta pesquisa. Nela foi realizado um levantamento das principais 

fazendas do estado, entendidas pelas autoras como matrizes da cultura goiana. No entanto, 

a entrevista foi direcionada às ligações de Goiás com o Brasil da época e como tais 

ligações influenciaram na dinâmica territorial goiana e por isso na condição cultural do 

sertanejo goiano e da formação da Fazenda-roça goiana. 

O escritor Bariani Ortêncio, literato radicado em Goiás, autor de várias obras que 

remetem à cultura goiana constitui-se também base para esta tese. Sua contribuição foi 

centrada no deslindar da cultura sertaneja goiana. Em sua obra Sertão Sem Fim, já no 

prefácio afirma que o ―Sertão é mais que uma palavra em literatura: é imagem, prenhe de 

significações‖ (2010, p.05). Nesse sentido, a ideia de Sertão goiano aparece como um 

indicativo para interpretação da cultura goiana, portanto, a entrevista com o escritor foi 

direcionada à questão cultural de Goiás. 

O geógrafo Dr. Marcelo Rodrigues Mendonça, organizador de vários livros e autor 

de diversos artigos científicos, consiste num dos principais pesquisadores da geografia 

sobre a dinâmica territorial de Goiás. No contexto da tese proposta, o que o aproxima é sua 

tese de doutorado intitulada: ―A Urdidura do Trabalho e do Capital no Cerrado do Sudeste 

Goiano‖. Nela o autor promove uma discussão da (re)existência sertaneja em Goiás pós- 

modernização territorial. 

Devido à versatilidade do autor, a conversa foi direcionada na abordagem de vários 

temas sobre Goiás ao elencar as ligações externas de Goiás no período da Fazenda-roça 

goiana, as mudanças dessa ligação no decorrer da modernização territorial de Goiás, como 

tais mudanças afetaram a dinâmica interna do território goiano e, por consequência, a 

existência sertaneja, principalmente a ideia de (re)existência e reprodução do sertanejo no 

Goiás atual. 
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11  De acordo com o resumo do artigo: ―Estuda-se a antiga fazenda de Goiás, do ponto de vista de sua história, 
ambiente natural, edificações, materiais e técnicas construtivas, partido arquitetônico da casa-sede, áreas 

anexas, equipamentos, mobiliário, usos, costumes e tradições. Dadas suas características peculiares de 

organização, produção, sociabilidade, criatividade e improvisação, constata-se que difere substancialmente 
daquelas situadas nas regiões próximas ao litoral. Conclui-se que a fazenda configura-se como matriz da 

cultura goiana‖. (FREITAS; SILVA, 2013, p. 32). 

Outro pesquisador de relevância para a pesquisa foi o professor e escritor Dr. Braz 

José Coelho. Foram vários os encontros e longas as conversas obtidas sobre a temática 

pesquisada. Alimentadas pela leitura de sua obra, foi possível vislumbrar as minúcias da 

realidade de Goiás do sertão. Grande parte de sua obra diz respeito às tramas que 

envolviam o cotidiano e a vida sertaneja de Goiás. Trechos das conversas com o professor 

Braz e demais entrevistados aparecem pontualmente no decorrer da tese, sedimentando as 

análises feitas na pesquisa. O mesmo ocorre com trechos de sua vasta obra, suportando  

com clareza a interação entre sertanejo e Sertão goiano, o que possibilitou um veemente 

adentrar na Fazenda-roça goiana. 

 

 

Literatura e Geografia na análise espacial da Fazenda-roça goiana 

 

 
 

Uma vertente metodológica que muito auxiliou na pesquisa, principalmente no que 

concerne à existência sertaneja, foi a aproximação entre geografia e literatura que nos 

últimos anos ganhou espaço nos estudos da ciência geográfica, consistindo na análise de 

uma determinada realidade territorial via narrativa literária. Nesse sentido, um olhar sobre 

o mundo sertanejo pela perspectiva da literatura feita em Goiás capaz de  retratar  esse 

mundo na Fazenda-roça goiana foi realizado. Nessa acepção, a obra literária foi  

reconhecida como um documento da realidade sertaneja nesse estado por situar a  

existência de então. 

Para Marandola Jr. e Gratão (2010), a literatura tem sido usada pelos geógrafos 

como aporte na leitura da relação entre o sujeito e o meio na constituição do espaço 

existencial e, portanto, da sociabilidade constituída dessa relação. Realidade que no Brasil 

tem se destacado a partir da década de 1990, evidenciando trabalhos como o de Ferreira 

(1990), que analisa a partir de Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa a 

percepção geográfica da paisagem dos gerais; Marandola (2007) que destaca o caminho 

percorrido por Severino na fuga da morte e a busca por mais vida; Cirqueira (2011) que 

identifica as paisagens na obra Veranico de Janeiro, do escritor goiano Bernardo Élis; 
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Chaveiro e Lima (2011) que destacam o modo de ver uma realidade espacial pelo ângulo 

da narrativa literária, permitindo uma leitura da relação do sujeito, individual e coletivo, no 

seu espaço de existência. 

 
Fotografia e arte na análise geográfica da sociabilidade na Fazenda-roça goiana 

 

 
Outro procedimento adotado na pesquisa, revelando-se de grande valia, foi o uso de 

fotografias e pinturas na análise da paisagem da Fazenda-roça goiana. Barthes (1984) e 

Ferraz (2009) defendem que conteúdos geográficos aliados à interpretação da fotografia e 

da pintura permitem aproximação com uma realidade passada, possibilitando alcançar 

detalhes que compuseram a realidade espacial da Fazenda-roça goiana. 

Pelas fotografias e pinturas foram buscadas referências da existência sertaneja, cujo 

emprego se deu pelo olhar geográfico na análise dos marcos espaciais que caracterizaram a 

Fazenda-roça goiana. Para tanto, foi elaborado um capítulo que ao analisar a sociabilidade 

sertaneja pela via das imagens (fotografia e pintura) fosse capaz de permitir a compreensão 

dessa organização espacial. 

 

 

Estrutura da tese 

 

 
O texto da tese encontra-se dividido em cinco capítulos, obedecendo uma ordem 

considerada coerente para o entendimento da proposta. No primeiro capítulo há uma 

discussão pautada nos preceitos teóricos e metodológicos que orientaram a pesquisa 

direcionada pela ciência geográfica. Por esses postulados teóricos, foi possível enveredar  

na análise da organização espacial da Fazenda-roça goiana como matriz do território e do 

sertanejo goiano. Apresenta o objeto e seus atributos centrais de maneira preliminar, 

tentando cruzar o objeto à teoria num continuo processual e ascendente. 

No segundo capítulo, estabelece-se uma discussão sobre origem, consolidação e 

desenvolvimento da Fazenda-roça goiana enquanto organização espacial de Goiás. Foram 

enfatizados os elementos que a particularizavam e aqueles que a inteiravam com a 

realidade espacial do Brasil e do mundo, assim como as condições que a efetivaram como 

matriz espacial do território e do sertanejo. 
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No terceiro capítulo, foi feito uma discussão da sociabilidade sertaneja na Fazenda- 

roça goiana. Nesse interim é analisada a sociabilidade como resultado das relações sociais 

advindas da organização espacial Fazenda-roça goiana, enfatizando a uso da fotografia e  

da arte como procedimento metodológico de aproximação e representação da condição 

aludida. 

No quarto capítulo, é concretizada uma análise da complexidade que envolve a 

dinâmica do trabalho no Sertão goiano, portanto entendendo a morfologia e a polissemia  

do trabalho, os sujeitos instituídos, as relações de produção, os instrumentos e forças 

produtivas, a sua distribuição econômica e as relações de poder que compõem a realidade 

analisada. Nesse capítulo, consta a literatura goiana na mediação do entendimento 

relacional entre fazendeiro e agregado na Fazenda-roça goiana. 

No quinto capítulo, discorre-se sobre as transformações espaciais dadas pela 

modernização do campo em Goiás, evidenciando a passagem do Sertão para o Cerrado e 

suas implicações na existência sertaneja e na organização espacial de Goiás na 

contemporaneidade, fatores que desencadearam no fim da Fazenda-roça goiana. 
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CAPÍTULO I: “Numa encruzilhada de suor, poder e viver”: a Fazenda-roça goiana 

enquanto estuário de uma realidade espaço-temporal 
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Historicamente, a geografia tem se preocupado com a extensão e 

sua operacionalização – a distância. Os esforços de compreensão 

orientaram-se, sobretudo, aos resultados – extensão, forma, 

tamanho, limites – e o espaço foi visto como inerte, como o final de 

um processo cuja indagação não nos pertence. Todavia, hoje, a 

existência, muito mais que a distância, parece ser o verdadeiro 

problema do homem e, especialmente, dos mais pobres. Uma 

geografia preocupada com a existência é, ao mesmo tempo, uma 

indagação sobre os eventos, as possibilidades e a ação humana 

que se tornou capaz de criar uma extensão planetária, mesmo que 

isto pretenda mascarar as demais formas de existência. É a ação 

humana que transforma as possibilidades em extensões. Por isso o 

centro de uma geografia da existência é o espaço banal, onde cada 

ação se dá segundo seu tempo, mas todas elas têm lugar. 

 

Silveira (2006, p. 81) 

 

 

Ao partir de Catalão - GO, pela BR 050 em direção a Brasília, por volta do km 15, 

já estamos em seus domínios. Ao virar à direita, passando pela baixada dos bambus, 

adentrando um pequeno descampado, logo à frente, do lado esquerdo, é possível encontrar 

uma estradinha de chão. Por ela, ao passar pela curva que contorna a casa do Tonho, chega-

se ao lugar desejado. 

Logo à frente da casa do Tonho, bem em frente a ela, está a venda, lugar das tardes 

e dos domingos; do lado esquerdo, poucos metros acima, a igrejinha azul, lugar de missa no 

primeiro domingo do mês, de rezas cantadas, de novenas de São Sebastião e Nossa Senhora 

da Aparecida; ao lado, um largo coberto, lugar de leilão de prendas gritadas pelo Sr. 

Ramos, assim como de dança ao som da sanfona, do violão e do pandeiro. Bem ao lado, 

quase ocupando o mesmo espaço, a escolinha de dois cômodos, duas professoras e quatro 

séries com alunos. Do lado esquerdo da venda, a casa amarela cheia de gente no final de 

semana. 

Hoje, o Tonho ainda está lá. Agregado da velhice, seu horizonte é o passado. A 

venda, vedada pela inércia, e velada por outros, resiste à falência. Os santos depressivos, de 

mantos amarelados, cabisbaixos como estátuas, ficam escantilhados na escuridão da igreja, 

quase sempre trancada. O crucifixo suporta Jesus Cristo que, do centro do altar, pajeia os 

castiçais azinhavrados e as velas cor de espera. O cálice em seu silêncio de ofício está ali, 

inerte sobre a mesa. Não há vinho, não há hóstia, não se eleva ao céu em homenagem ao 

corpo e ao sangue de Cristo. 

As novenas com rezas, danças, leilões, sanfona e violão não há mais. A escola não 
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tem cadeiras, nem mesas, nem quadro-negro, serve a outras funções. Seu movimento é 

noturno, habitada por seres que às cegas se jogam ao vazio em voos rasantes e teleguiados, 

assombrando seus ágeis inquilinos roedores. A casa amarela, continua de janelas e portas 

trancadas. 

É a Mata Preta, (onde vivi por mais de 15 anos) município de Catalão, lugarejo 

testemunho do tempo lento, da troca simples, do cristianismo de roça, da ruralidade goiana. 

Quase sem gente, não prosseguiu, nem se quer ficou, também não voltou, pois não se volta 

para onde nunca esteve, simplesmente está, (re)existe. 

O fato é que Goiás mudou para cidade, lugar de amontoar gente, de correr atrás de 

tudo, da contradição apertada. A largueza não é mais lugar de pessoas, é lugar de mercado. 

A Mata Preta é um carimbo da ruralidade, rubricada com a digital dos quase nenhum dedo 

calejado. Porém, assim como lembrança, (re)existe e é lugar de saudade e significados do 

agora. 

A Mata Preta é um lugar do mundo, e se o mundo não fica no único lugar, o lugar 

passa a ser outro, ou o mesmo em outro mundo. Nesse sentido, entender o lugar do Tonho, 

da venda, dos santos depressivos, da tolda sem leilão e sem dança, da escola dos morcegos, 

da tapera amarela, é entender a andança do mundo. O caminhar do mundo passa pelo 

entoar da política, da economia, das relações, da existência e pela Mata Preta, exemplo da 

realidade Fazenda-roça goiana atravessada pelo movimento do capital e seus ditames 

destrutivos. 

Tal geograficidade, como quer Moreira (2007), advém do espaço/tempo como modo 

de ser-estar-do-homem-no-mundo. É nessa estrutura que se constitui a condição espacial da 

existência do sertanejo em Goiás da Fazenda-roça goiana, extrapolando ―o sentido puro do 

contexto, centrando seu conteúdo no sentido da existência ou do contexto (espacial) da 

existência‖. (MOREIRA, 2007, p. 34). Eis então a geograficidade da questão: a análise do 

espaço, sujeito e existência na interpretação dessa realidade. 

 
1.1 A Fazenda-roça goiana: espaço, sujeito e existência 

 
 

Ao mirarmos a Fazenda-roça goiana sob a lupa do tripé ―Espaço, Sujeito e 

Existência‖, faz-se intento balizar teórica e metodologicamente um conjunto de pesquisas e 

reflexões que, de forma aproximada, coadunam da busca da percepção e investigação de 

uma rede de totalizações atravessada por escalas conectivas que, no limiar, ousam integrar 
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relações sociais que rebatem, reafirmam e até contradizem eventos, formas e processos 

quando permeados pela análise espacial. 

Compreendemos a dimensão empírica e morfológica da organização, da estrutura 

produtiva, das unidades que compõem a totalidade espacial goiana passando pelo modo 

como Goiás participou e participa da divisão territorial do trabalho. Nessa condição, como 

pode ser visto, o espaço geográfico, que suporta boa parte da história do pensamento 

geográfico contemporâneo, é aqui referência. 

Todavia, a referência ao espaço e seus pares epistêmicos, tais como espacialidade, 

território, paisagem e lugar, não significa coadunar da ideia de que a existência real dos 

indivíduos – no caso aqueles que historicamente erigiram da Fazenda-Roça goiana – deve 

ficar subsumida às rígidas estruturas de análise. Tampouco reafirma a perspectiva que só 

veem superficialidades, ecletismos, oportunismos e falta de rigor teórico-metodológico nos 

estudos que, por se valerem de categorias e conceitos generalizantes, não circunscrevem 

suas abordagens aos horizontes que medeiam as singularidades, as individualidades e as 

totalizações. 

O que está posto é o fato de que a existência humana, individual e coletiva, não se 

limita ao foro da economia e/ou àquilo que, manifesto ou não, nutre a dimensão do sujeito 

e produz a subjetividade humana. A existência aqui ensejada, captada nas entrevistas, no 

trabalho de campo, e mesmo no interlúdio de lembranças, não pode ser enquadrada em 

séries economicistas, ou em propostas sociologizantes, pois corre o risco de se esfumar, de 

não se deixar tatear. Por isso mesmo, desde o início, a literatura acenou para a possibilidade 

de apreciação do objeto demovido dos cuidados, dos receios e dos cerceamentos que o 

olhar da ciência normativa, de uma forma ou de outra, impõe. Por outro lado, a realidade 

concreta esposada nas paisagens mostra-se permeada e essencializada de conflitos de 

classes que dizem respeito à inexcedível característica do modo de produção capitalista. 

Além disso, faz-se necessário reforçar o prisma pelo qual se olha e analisa a 

existência e a geograficidade dos agentes que interatuam no presente estudo. A lente que 

percorre a existência a vê enfeixada de outras dimensões, sejam elas econômicas, sociais, 

culturais e políticas. Mas, a mesma lente que, por vias e congruências distintas, permite 

analisar o objeto, não é mais a lente homogeneizadora das coisas, dos homens e das ideias 

que no decorrer do século XIX ganhou o estatuto de ferramenta-ciência. 
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A geografia acelerou a elaboração de seu edifício teórico-metodológico e axiológico 

no ritmo do ―breve  século  XX‖,  enquanto  suas bases  ainda  se  mantinham encimadas 

sobre pressupostos positivistas, vitalistas e historicistas; seus novos andares já abrigaram o 

neopositivismo e, daí a pouco, o marxismo e o humanismo fenomenológico. Além de alojar 

esses novos aportes epistêmicos que produziram, a seu modo, modelos de geografia muito 

distintos e contraditórios, a torre geográfica se complexificou a ponto de receber a 

afluência de uma infinidade de métodos, perspectivas e tipos de pesquisa que borraram o 

dualismo da relação rígida homem-natureza e, ao mesmo tempo, tornaram o fazer 

geográfico fracionado e multifacetado. 

Fazer ciência geográfica no mundo contemporâneo é não fazer vistas grossas ao raio 

de ação e intercâmbio entre as ―geografias possíveis‖ que o horizonte enseja. Mas, 

simultaneamente, é também optar por uma geografia. Nesse sentido, até mesmo a escrita 

geográfica que se deixa comandar pela subjetividade dos sujeitos que interatuam numa 

paisagem qualquer tem impressa, em sua forma de tratamento do objeto ou nos propósitos 

do pesquisador, uma margem de ――escolha‖  que  pode  ser  lida  como  opção  política  de 

mundo. 

Ao primar pela ideia de que a ciência é meio, isto é, o importante é a realidade da 

qual ela faz parte e ajuda criar, há que se ter atenção com o movimento do pensamento. Por 

exemplo, crescem as análises e interpretações de novos paradigmas como o da 

decolonialidade, o da transição, o da diferença. E surgem novos conteúdos e formatos das 

lutas sociais, da sociabilidade humana por meio das redes moduláveis, do desejo, da 

organização do trabalho, dos dispositivos das fronteiras territoriais e das representações. 

Tais considerações são importantes porque justificam a adoção teórico 

metodológica que não ignora a materialidade histórica no presente estudo. Isto é, conhecer 

é, neste lume, interpretar a densidade histórica dos fenômenos. Mas esse viés não se 

encerra, pelo contrário, junto a essa concepção afluíram contributos de outras perspectivas, 

principalmente quando esta se centra na dimensão do sujeito e da sociabilidade, ou da 

geografia da ação que compôs as dinâmicas e as coletividades da Fazenda-roça goiana. 

Além do que, a utilização da literatura goiana, sobretudo a que demarcou os traços da 

formação sertaneja, seu horizonte existencial grafado nos temas da violência, do machismo 

e do mandonismo, não contrariou prerrogativa geográfica de lidar com o jogo escalar da 

realidade (estrutura-conjuntura, todo-parte, centralismo-localismo etc.), exigindo, 

simultaneamente, uma aproximação com outras formas de leitura da realidade que não a 
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estritamente geográfico-histórica. Situação que cobra entendimento de um Goiás profundo, 

como propõe Chaveiro (2005). 

 

 

1. 2.  A Fazenda-roça goiana sob a perspectiva de um Goiás profundo 

 

 
Para Chaveiro, Goiás profundo ultrapassa a ideia de uso e apropriação do território 

goiano, ―é  esse  que  é  produzido  na  simbolização  societária  não  o  uso,  a  apropriação,  a 

localização, mas isso tudo instituído na própria alma dos sujeitos‖. (CHAVEIRO, 2005, p. 

178). Esse, portanto, é comandado por uma cultura goiana que no movimento da relação 

espaço temporal dos sujeitos constrói um modo de existir. 

Outrossim, a Fazenda-roça goiana no contexto de um Goiás profundo apresenta-se 

na ação do sujeito que nasceu, viveu essa realidade, portanto, interage culturalmente com o 

espaço. Situação dada pela existência mediada pelos símbolos da cultura goiana, pela via 

do seu modo específico de ser e agir.  Parafraseando Chaveiro (2005, p. 177), o  que se 

busca é ―relacionar existência e espaço, vida e cultura‖
13

. 

Nesse sentido, o espaço é entendido na perspectiva de Moreira (1982), que o 

conceitua pela estrutura da formação econômico-social. Segundo o pesquisador, existem 

três instâncias: econômica, jurídico-política e ideológica-cultural, que se interagem. 

Dispostas as três a um só tempo, o espaço está contido em cada uma delas ―através de um 

jogo dialético em que, ao confundir-se com cada uma, passa a interferir no movimento de 

cada uma, interferindo no movimento da formação econômico-social em seu todo‖. 

(MOREIRA, 1982, p. 52). 

Seguindo esse raciocínio, a proposta de compreender a Fazenda-roça Goiana como 

organização espacial passa por essa condição de interatividade das instâncias, entendendo 

que a leitura individualizada de cada uma delas as afasta da compreensão de sua totalidade. 

Nessa condição, acompanhando a ideia de Chaveiro (2001), é possível afirmar que não há 

 

 

 
 

13A análise profunda do espaço ou a sua assimilação com um ―real-profundo‖ junta numa mesma ordem de 
pensamento o que lhe pertence ao conteúdo social e ao tempo histórico. A paisagem à genética. Os símbolos 

que estão dispostos na percepção do pesquisador ao processo de significação, às identidades. Ao 

pertencimento e também aos mitos. Às crenças, aos costumes, à linguagem, ao afeto. Às fantasias do 

inconsciente coletivo de um grupo. À tradição familial, à imaginação e à criação imagética. Assim sendo,    o 

―real-profundo‖ diz respeito à universalidade do sujeito. (CHAVEIRO 2005, p.178). 
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dinâmica social, econômica, política, cultural que não leve em consideração o espaço. Na 

mesma condição, não há mudança no espaço que não interfira na dinâmica social. ―Embora 

um não se confunda com o outro, ambos são reflexos, devido à situação de serem 

condicionantes ativos e interatuantes‖. (CHAVEIRO, 2001, p. 23). 

Essa realidade complexa coloca em questão as teses de Estevam (2008) e Teixeira 

Neto (2008), dentre outras, que definem a pecuária e a agricultura como essência de Goiás 

e do sertão. A agricultura e a pecuária, sem dúvida, eram as atividades que ligavam Goiás 

ao Sudeste do país e interligavam os lugares do Sertão goiano por intermédio das andanças 

das ―tropas e boiadas‖. Elas têm um grande peso na construção de Goiás. No entanto, havia 

uma estruturação interna em que essas atividades eram inseridas. A roça e a pecuária eram 

parte da estrutura Fazenda-roça goiana e não o contrário, assim a Fazenda-roça goiana não 

era uma unidade produtiva e, sim, uma estrutura espacial de Goiás da época. 

Para compreender a Fazenda-roça goiana como matriz espacial de Goiás e do 

mundo sertanejo, exige-se a análise de uma gama de questões. Convém, para isso, 

compreender as ações políticas e econômicas e os elementos externos que influenciaram a 

dinâmica espacial de Goiás da época, assim como os elementos internos que a 

particularizava e como esses elementos reverberaram na formação do sertanejo. 

Ao se referir à condição de particularidade, o que chama atenção são as 

características próprias da estrutura espacial de Goiás da época. Para Santos (1998, p. 138, 

145), ―o espaço, embora submetido a lei da totalidade, dispõe de uma certa autonomia que 

se manifesta por meio das leis próprias, específicas de sua própria evolução‖.  Nesse 

sentido, embora contextualizada na lógica política e econômica nacional e mundial, havia 

situações da existência de Goiás que inseria o estado na condição de espacialidade como 

elemento particularizador dos fenômenos históricos. O que está em discussão é a 

importância da dinâmica interna da Fazenda-roça goiana como base territorial de Goiás e 

existencial sertaneja. 

Embora Goiás estivesse inserido na sistemática colonialista, ainda comandada pelos 

braços longos de Portugal
14

, houve uma redução da interferência da Colônia, dado seu 

afastamento com a crise da mineração. Esse fato determinou a predominância dos 

elementos internos na formação do mundo sertanejo e também garantiu a Goiás uma 

peculiar organização espacial, que está sendo chamada de Fazenda-roça goiana.   

14 Expressão utilizada pela pesquisadora Dra. Lena Castelo Branco (2012) quando se refere ao comando de 
Portugal em Goiás, mesmo com o seu afastamento quando da crise da mineração. 
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A Fazenda-roça goiana resulta, desse modo, da interação das forças endógenas e exógenas.  

A totalidade é central para compreender a condição relacional entre a Fazenda- roça 

goiana e o mundo. Para Gomes (2007), a totalidade é categoria-chave para o entendimento 

do movimento da produção e reprodução do espaço com a sucessão interminável de 

formas-conteúdos. Nessa condição, a modernização do campo em Goiás constituiu-se na 

fronteira entre a Fazenda-roça goiana e Goiás atual. Fronteira como limite da 

diferencialidade, a qual, pela via da relação espaço-temporal, consistiu nas diferentes 

organizações espaciais de Goiás que obedeceram ao princípio da particularidade e da 

totalidade. O que está-se afirmando é, que a modernização do campo em Goiás consistiu no 

que Santos (2007) considera como ruptura da totalidade, pela qual, Goiás é inserido em 

outra divisão territorial do trabalho, sob os moldes da reestruturação capitalista da 

produção. Assunto aprofundado no quinto capítulo. 

Para Harvey (2011), a diferencialidade advém da espacialização diferencial do 

capital que, por sua vez, resulta de uma ordem sistêmica do capitalismo, o que, na 

perspectiva de Trotsky (1977), se dá sob os moldes do desenvolvimento desigual e 

combinado. Situação que permite discutir duas condições: a primeira que a década de 1970 

se constitui na fronteira entre organização espacial da Fazenda-roça goiana e organização 

espacial de ―Goiás Moderno‖; a segunda é que a espacialização do capital em Goiás não se 

deu de forma homogênea e, portanto, criou-se diferenças inter-regionais, como foi o caso 

do Sul e do Norte goiano, hoje Estado de Tocantins. 

Na junção dessas condições, é possível afirmar que Goiás pós década de 1970 

passou por um processo que levou ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), à 

urbanização acelerada, à concentração de terra, ao aumento da mobilidade populacional e 

de capital, impactando na vida tradicional. Espacialmente o que se viu foi um processo 

rápido, científico, internacional em confronto com a agricultura tradicional e a vida 

sertaneja. No entanto, em determinadas regiões a força do capital não atuou com tanta 

veemência. Nestas, a existência sertaneja em sua condição original foi a mais preservada, o 

que na perspectiva de Chaveiro e Castilho (2010), ao discutirem os caminhos do capital no 

Cerrado, os consideraram como diferentes dinâmicas espaciais que mudaram e mudam 

conforme os contextos históricos. Condição elencada por Santos (1998) como tempo 

espacial. 
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Ao falar de tempo e espaço, a ideia é construir uma reflexão considerando a 

simultaneidade espacial  e  temporal  de  um  período  histórico  em  que  se  estruturou   a 

Fazenda-roça goiana, entendendo-o não como passado e sim como o presente daquele 

momento. Esse período foi resultado de um processo histórico da formação de Goiás, 

atravessado pelo mundo capitalista pelo qual ―a cada momento o movimento do tempo e do 

espaço se dão unitariamente‖. (SANTOS, 2002, p. 53). 

Estamos nos referindo a um período em que a expansão capitalista colocou o Brasil 

tal como as diversas outras áreas então "conquistadas" e açambarcadas pela febre 

exploratória do mercantilismo no contexto de uma nova divisão internacional do trabalho, 

o que implicou na reestruturação espacial de Goiás como parte desse processo. Nesse 

sentido, foi objetivo saber como essa condição implicou na organização espacial de Goiás 

no contexto da Fazenda-roça goiana, elencando o seu movimento espaço\temporal. 

A ideia de tempo espacial, como explica Santos (1998), pauta-se no princípio da 

totalidade pela qual em uma determinada periodização as escalas maiores agiam sobre as 

menores sucessivamente. Portanto, Santos (2002), ao fazer uma autocrítica, afirma que 

nessa perspectiva apenas o tempo externo aparece, alijando da análise o tempo interno. Por 

conseguinte, como já afirmado anteriormente, o principio dialético da totalidade e da 

particularidade foi aqui adotado, entendendo que embora a realidade da Fazenda-roça 

goiana esteja atrelada ao movimento do mundo existem elementos internos determinantes 

em sua organização espacial. 

Nesse acontecer histórico é que se pauta o estudo da organização espacial Fazenda- 

roça goiana, materializada e extirpada pelo movimento do mundo. Metamorfoses 

condicionadas pelas diferentes conjunturas, pelos diversos eventos fundamentados na 

expansão capitalista pelo mundo e em Goiás. 

Na perspectiva de Santos (2002), são os eventos portadores de um acontecer 

histórico que constituem os vetores dessa metamorfose, unindo objetos e ações na 

construção de um processo transitório. Nessa condição, como é defendido pelo autor, a 

noção de espaço é assim inseparável da ideia de sistemas de tempo. A história não é mera 

passagem do tempo, é encadeadora de causas e efeitos que processualmente se 

materializam no espaço. Assim, entender como a Fazenda-roça goiana, atravessada pelo 

mundo, produziu o sertanejo, sua condição de existência, evidenciando seu 

comportamento, suas subjetividades, enfim, sua sociabilidade, é pretensão deste estudo. 
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Em compensação, a cadência dialética que esta pesquisa intenta enxergar na 

produção  e  reprodução  da  vida  social  e  econômica  dos  mesmos  sujeitos-agentes    da 

Fazenda-roça goiana não teria lhes dado o volume e a visibilidade existencial se não se 

enfronhasse também os estudos que valorizam o existir, o rememorar e o ressignificar do 

mundo.  

Para isso, nos aproximamos da Literatura produzida em Goiás, tendo como vértice a 

base edificadora do existir na Fazenda-roça Goiana. Em síntese, nesse cenário, sendo 

herdeiros da tendência crítica, esta pesquisa valeu- se da literatura, não com o propósito de 

confirmar, repudiar ou ilustrar as análises, mas de mediar a leitura enriquecendo a análise 

do espaço e/ou da paisagem goiana. Até porque o ficcional não tem o compromisso de 

documentar a realidade, tampouco de minimamente expressá-la por meio de sua 

linguagem.  ―Por isso a  ficção  é tanto  mais real quanto  mais  for  ficção, fingir é revelar‖. 

(CASTRO, 1999, p. 48). 

 

 
1.3 Literatura e Geografia: mediações da Fazenda-roça goiana e do mundo sertanejo 

de Goiás 

 
 

A complexa estruturação do arranjo histórico-social do objeto em questão, somada a 

tão pouco insólita necessidade de todo pesquisador em não se contentar com concepções 

esquemáticas e cerradas demais sobre a verdade, justificam a recorrência à literatura 

regional goiana uma vez que ela pode ser lida como um meio que, para além de revelar a 

densidade da relação forma-conteúdo relativa à denominada Fazenda-roça goiana, informa 

sobre o quanto o ficcional, por não ser enredado pela objetividade científica, pode flagrar 

as motivações, os jogos de poder e toda a imbricação econômico-política que lhe serve de 

continente. 

Tezza  (2012,  p.  63)  considera  que  ―Literatura  é  um  fato  da  cultura  humana,  um 

objeto contingente, ao sabor da história e dos valores de um tempo‖. Nesse sentido, o olhar 

sobre o mundo sertanejo pela perspectiva da literatura cobra o entendimento do que aqui se 

busca: os locutores, as personagens, as narrativas, as vozes e testemunhos de uma realidade 

construtiva de Goiás da época. 

Ao destacar a realidade sertaneja e da Fazenda-roça goiana, busca-se apreciá-la na 

sua condição de existência e resultado da acumulação histórica espaço\temporal 

determinada. Nessa perspectiva, o fulgor do Sertão goiano está presente no modus vivendi 
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do sertanejo, o qual é revelado nas crenças, nas festas, no corpo, na fala, nos atos, e a 

literatura regional goiana é exímia perscrutadora desta realidade. 

Pensamos assim: que a literatura pode constituir-se num documento que conta, cria 

e recria um momento espaço-temporal, trazendo elementos para se pensar a sociedade e o 

espaço vivido
15

. Nesse sentido, a literatura é escolhida não só por ser portadora de 

significados e sentidos sobre o real que lhe serve de parâmetro, mas, ao extrapolar esse 

mesmo real, enriquece-o, torna-o mais intrincado e multifacetado. Assim sendo, 

 

A literatura é vista como uma representação da realidade tendo por base o caráter 
mimético presente na mesma. A mimese é o princípio de que a criação literária é 

oriunda do contexto da vida humana, segundo algumas abordagens literárias e, 

por conseguinte, há uma presentificação do espaço geográfico na criação 

literária. Trata-se da noção espacial e esta é inerente ao acontecer real ou 

ficcional da experiência humana. Dessa maneira, o substrato espacial se 

configura na literatura por meio de uma noção geográfica, espacial. É essa noção 

espacial na ficção literária e a configuração da condição humana que impelem 

essa investigação geográfica dentro de uma obra literária. (OLANDA; 

OLANDA, 2009, p.3). 

 

Compreendida de forma menos rígida e longe da ideia de ―fotografia da realidade‖, 

a literatura pode, numa palavra, fornecer subsídios ao melhor entendimento da 

sociabilidade do sertanejo goiano, da sua estrutura produtiva, bem como do conceito 

Fazenda-Roça Goiana que, como já ficou claro, é síntese da estrutura e da existência do 

todo, da parte e do tudo que tange ao raio de alcance do presente estudo. 

O diálogo direto ou enviesado do literário com o não literário esclarece que não 

devemos entender a literatura como simples reveladora da interação de um sujeito e seu 

grupo com uma dada organização espacial. Tal propósito não é algo automático e 

compulsório à criação ficcional. No entanto, mesmo que a geografia se alimente dos traços 

de uma realidade mimetizada e, até mesmo alegorizada pela literatura, para assim poder 

apresentar e representar o compósito da paisagem, elementos poéticos, ou a chamada 

poiésis, tangenciando ou fulminando diretamente o circuito das relações espaço-temporais, 

exatamente por não terem nenhum compromisso desvelador, vaticinante e programático 

podem, contraditoriamente, contribuir para tal. 

 

 

 15 A ideia de espaço vivido é aqui estendida a todo o rol de funções, aspectos, modalidades, configurações, 
formas de existir na Fazenda-roça goiana. 
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Almeida e Olanda (2008) afirmam que a leitura e a interpretação de obras literárias 

revelam e informam sobre a condição humana. Soma-se a isso o fato de que ela 

―embaralha‖ a condição humana porque põe em questão os lugares-comuns, os modelos e, 

por isso, é muito mais que mero documento. 

A obra literária pode, então, documentar, testemunhar, corroborar e individualizar 

certa realidade espaço-temporal, situando coletividades, indivíduos, ações, temperamentos, 

comportamentos, ideias e visões de mundo, mas pode, simultaneamente, desautorizar tudo 

aquilo que oficialmente é tido como documento. Aparentemente despretensiosa porque não 

engastada em determinações filosóficas, ideológicas e pelos vetores do mundo do trabalho, 

da produção e do consumo, contudo determinada por todos esses elementos, a literatura 

pode permitir o vislumbre de ―sombras‖ perambulando a ―claridade‖ do real. Pode 

assim desanuviar forças mecânicas e  desnaturalizar  boa  parte  daquilo  que  os ―olhos  da  

cara‖ nomeiam como real. 

De qualquer forma, a concepção de literatura da qual este trabalho se aproxima não 

cogita a independência do ficcional no tocante à realidade, tampouco acompanha aqueles 

que se contentam em asseverar aspectos como acidentalidade, personalismo e genialidade 

que só reforçam a ideia de que a literatura é pura e simplesmente arte, e a arte, por ser arte, 

se explicaria por si mesma. 

A esse respeito Lukács analisa a noção de liberdade acerca da atividade artística e 

da atividade literária. 

Não penso aqui na expressão pessoal, nas nuanças individuais, pois isso seria um 
campo de ação estreito demais para o exercício da liberdade de um verdadeiro 

artista. Mas a sociedade, a vida pública, da qual o processo de criação e a própria 

criação fazem parte integrante, não é uma unidade rígida e imóvel, nem mesmo 

uma progressão no sentido único, à qual a criação artística poderia simplesmente 

se incorporar. Essa unidade é a resultante de contradições, de forças antagônicas 

complexas e que mudam permanentemente; cada fator só existe como elemento 

constitutivo desta unidade em movimento, e a própria unidade só existe como 

reunião de diferentes lutas. (LUKÁCS, 2010, p. 169). 

 

 

Nesse sentido, e somente assim, o olhar geográfico que investiga a realidade, 

interceptando os impulsos ficcionais e relançando-os ao estudo das espacialidades 

correspondentes, tornou-se guia na análise da organização espacial da Fazenda-roça goiana 

nos seus aspectos políticos, econômicos e culturais retratados nas obras literárias que 

tratam do viver sertanejo em sua mais flagrante profusão. 

A arte literária tem a competência de dar visibilidade aos lugares. De posse dessa 
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habilidade, a geografia tem possibilidades múltiplas na apreensão e apresentação da 

essência do lugar. Nessa perspectiva, a aproximação entre geografia e literatura auxilia na 

análise da realidade espacial da Fazenda–roça goiana, pois o modo de ver essa realidade 

pelo ângulo da narrativa literária permite uma leitura da relação do sujeito, individual e 

coletivo, no seu espaço de existência, reproduzindo-o e sendo reproduzido. Fato que o leva 

a produzir símbolos que contestam, protestam, reagem, declinam ou afirmam ideologias e 

realidades que lhe são impostas. (CHAVEIRO; LIMA, 2011). A literatura é, então, 

destaque já que possibilita uma leitura da organização espacial de Goiás da Fazenda-roça 

goiana via representação da vida sertaneja. 

A noção de contexto, como é assumida pela literatura marxista, informou os 

contornos conferidos a tais obras, alinhavando e retroalimentando o que parece ser fulcral 

no estudo do conceito de Fazenda-roça goiana. Sob tal prisma, tais produções literárias são 

como ―o espaço  do  mundo‖, ou seja, o  espaço  enquanto  instância, condição, propósito  e 

efeito do processo totalizante de funcionalização do mundo, por meio do qual pode-se 

abraçar de uma só vez o ser e o existir do sertanejo. ―Aliás, é considerando o espaço como 

uma funcionalização do mundo que ficamos autorizados a fazer o caminho entre o ser e o 

existir‖. (SANTOS 1988, p. 5). 

Para o escopo desta pesquisa, dois contos foram analisados: A ―Enxada‖ e  

―Moagem‖ do escritor goiano Bernardo Élis Fleury de Campos Curado, os quais compõem 

o capítulo sobre o poder e o trabalho na Fazenda-roça goiana. A dimensão de suas 

atividades é a verdadeira dimensão do ser humano que nasceu na cidade de Corumbá, em 

1915, e faleceu em 1997, na cidade de Goiânia. É o nome mais importante da literatura 

goiana, sendo o primeiro do estado a compor o quadro de imortais da Academia Brasileira 

de Letras. 

Autor de várias obras de grande expressão nacional, Bernardo Élis se tornou 

expoente com O Tronco, obra que foi adaptada como filme e Ermos e Gerais, sua obra 

mais premiada. Destaca-se também Veranico de Janeiro escolhida como uma das 20 obras 

goianas mais importantes do século XX. 

Bernardo Élis teve no Sertão goiano, lugar de uma sociabilidade rural, sua 

inspiração. Lugar de homens simples, tidos preconceituosamente como rudes e atrasados, 

Goiás da época propiciava uma existência peculiar que destoava da realidade litorânea. A 

vida simples, pautada nos preceitos rurais, ao contrário de literatos preconceituosos, era 

retratada pelo escritor com o respeito da realidade fidedigna. 
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Segundo Cavalcante (2010, p. 03), ―Bernardo Élis é leal a realidade vivida pelo 

sertanejo‖, numa perspectiva ao mesmo tempo realista e mítica, possuindo uma intensa 

capacidade de penetrar na ―alma‖ do homem do interior goiano, afinal ele também foi um 

sertanejo e conheceu de perto a vida rústica do sertão. 

Pautadas na responsabilidade política, o que era marca da sua personalidade, as 

obras desse escritor sempre apresentaram a exploração e a dignidade do sertanejo pobre, 

nas quais seu posicionamento em denunciar as injustiças sociais era eminente, fazendo-o 

dono de uma ―arte que procura desmascarar a alienação  do homem em todos os níveis‖. 

(ABDALA JR, 1983, p.104). 

 
Na impossibilidade de se pronunciarem, Élis elege um narrador de terceira 

pessoa, onisciente, conhecedor de toda a trama, para falar em nome das 

personagens. Nesse processo de construção da narrativa, Élis se utiliza de um 

artifício inovador, visto que o narrador tem a mesma fala regional das 

personagens, identificando-se com elas e com o lugar. Apesar do seu 

conhecimento linguístico, o narrador mistura a sua linguagem formal com a 

coloquial das personagens. Esse recurso estilístico faz com que a formalidade da 

linguagem diminua para se adaptar ao falar regional, ao linguajar daquela gente. 
(CAVALCANTE 2010, p. 5). 

 

 

Para Olival (2000, p. 14), Bernardo Élis ―faz um levantamento crítico da 

problemática social, numa visão da realidade que não é apenas lúdica, mas que apresenta 

caráter de denúncia e reivindicação‖. É nesse lume que se busca, no quarto capítulo, pela 

via dos contos ―A  Enxada  e  Moagem‖,  a  análise  do  poder  e  do  trabalho  em  Goiás  da 

Fazenda-roça goiana. Esses contos representam a realidade hostil do trabalho na unidade 

fazenda, local onde a submissão do trabalhador ao desmando do fazendeiro vislumbra a 

realidade do agregado, um ser humano do campo, sem dinheiro, sem terra e sujeito às 

injustiças e à exploração. 

Na mesma perspectiva, foram utilizados os contos ―O Retireiro‖ e ―A Luta‖, que 

fazem parte da obra Rastros e Trilhas, publicada em 2009, e escrita nos anos cinquenta 

pelo literato, professor e pesquisador da existência sertaneja goiana Dr. Braz José Coelho. 

Braz nasceu em Silvânia-GO, viveu sua infância na Fazenda Duas Pontes no Município de 

Ipamerí. Sua juventude foi dividida entre Catalão e Goiânia para os estudos, onde também 

desenvolveu parte da sua carreira de professor em vários colégios de Goiânia e na então 

Universidade Católica de Goiás. Atualmente reside em Catalão e está vinculado a UFG 

como professor e pesquisador do Curso de Letras. 

―O Retireiro‖ foi escrito  em  1958  e  ―A  Luta‖  em  1960,  o  que  nos  demonstra  a 
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genialidade e a responsabilidade política do autor, que ainda muito jovem se voltava aos  

problemas da realidade vivida. Fica claro, em seus contos, a demonstração do valor do 

sertanejo, principalmente pela coragem de lutar dada sua difícil vida, enfrentando os 

intemperes de um sertão inóspito. É evidente também o tomar partido pelos subjugados 

camponeses, que sob o ditame da expansão capitalista resistiam à privatização da terra e ao 

avanço do latifúndio em Goiás, enfrentando o poder de coronéis e dos grileiros de terras, 

que usando de artimanhas ilegais tomavam as terras de seus legítimos donos. 

De acordo com o próprio autor no prefácio do livro aludido: 

 

 
Cinquenta anos, meio século, separam, pois, a publicação da feitura dos contos 

que compõem o presente volume. Foram escritos numa época em que Catalão era 

uma cidade muito ligada às atividades rurais, às atividades roceiras, e o 

imaginário da época refletia essas atividades e as lutas pela posse e distribuição 

das terras, por isso trazem eles a marca daquele tempo e também a marca da 

escrita de um principiante. (COELHO, 2009, p. 14). 

 

O intento de destacar a realidade de um Goiás que nos anos que seguem a década 

1950 comungava com o conflito pela terra aproxima este trabalho da obra citada. O 

município de Catalão, limite com o Triângulo Mineiro, era expoente nos conflitos dado à 

tessitura conjuntural da época, em que o avanço do capital atravessa o Oeste mineiro e 

adentra o território goiano seguindo os trilhos da ferrovia que já invadia Goiás. É no 

contexto do conflito que os contos são pensados e registram a resistência do agregado e do 

sitiante perante à volúpia dos grandes fazendeiros. 

A vida sertaneja, suas agruras, sua coragem está no compósito da existência na 

Fazenda-roça goiana e é retratada com maestria na vasta obra literária de Braz Coelho Vaz. 

É nessa proposta que persiste o ideário de resgatar o que já foi nossa terra e sua gente, um 

como recuperar a memória de como as pessoas respondiam aos problemas que suas 

existências concretas, cotidianamente, lhes apresentavam. ―E não podemos nunca esquecer 

que nós viemos de lá, e ali que estão as raízes que nos sustentam‖. (COELHO, 2009, p. 

15). 

 
 

Construindo uma síntese 

 
 

De acordo com as reflexões feitas, não se trata de apresentar uma visão idílica desse 

mundo, destituindo-o de contradições. Nesse ordenamento sociocultural, há a afirmação de 

uma estrutura de poder. Assim sendo, outros componentes da sociabilidade sertaneja 



65  

própria da Fazenda-roça goiana como o lazer usando a oferta de águas nas nascentes, nos  

regos, nos açudes, córregos, ou rios, ou na montagem de animais, também as caças de 

pássaros e animais mostram que é uma cultura fundada na ligação íntima como tempo da 

natureza sob o critério das lições e das punições da família, especialmente do poder do pai, 

da  figura  masculina.  Cabia  a  ele  também  controlar  o  desejo  da  filha  e  não  deixá-la ―se 

perder‖, participar da escolha dos parceiros para casarem com os filhos, administrar a 

cabeça dos filhos, o seu rumo e o seu destino. 

Nesse vínculo de cultura e de poder, o casamento tornava-se preceito religioso e 

social que existia para fundar a família como ente sagrado, lugar de coesão e de definição 

das identidades sociais. Coube à família fazer a ligação do filho com o mundo do trabalho 

em que a identidade masculina – laboriosa e forte – teve o dever de esculpir a honra da 

palavra, a provisão do alimento, enfim, o aparente paradoxo do mistério da vida sem 

segredo. Nesse ordenamento sociocultural, a afirmação de uma estrutura de poder se 

mostra. Freitas (2012)
16

sintetiza que, 

 
A sociedade rural é conservadora, no momento em que o colono se fixa, e passa  
a  depender  da  agricultura  ele   estabelece   uma família e   é   nos   braços  

dessa família que se desenvolve na propriedade. Essa é outra característica da 

sociedade goiana, essa prevalência da família como núcleo muito consagrado, 

perpetuado da sociedade e da cultura de Goiás. 

 
 

Mas, não se trata de apenas curvar o poder patriarcal como governo educativo. 

Junta-se a ele, a trama das superstições que vai desde o medo de assombração, de mula sem 

cabeça, do lobisomem, do capeta até os recados agourentos da coruja, do gavião sem pena, 

do sapo. Daí o costume – e a necessidade imperial – de fazer orações quando se acorda, 

quando se toma as refeições, quando se passa por um cruzeiro, ao dormir e nos intervalos 

de uma boa prosa. Os códigos do cristianismo educam, protegem e fazem unir fazendeiro e 

camponês, todos sob a mira e proteção do Deus cristão. 

Dessa feita, o cristianismo restitui também o legado cultural de origem portuguesa, 

que iniciado em Goiás pela via do bandeirantismo paulista ocupou-se em instruir uma 

cartografia de crenças, superstições, festividades, ritos e eventos que ajudaram na formação 

do pensar do sertanejo goiano estruturado na Fazenda-roça goiana mediante à vivência 

diária, aos contratos de humor, às astúcias, como também aos motes educativos pouco ou 

vagamente alterados pela laicidade da escola e da razão instrumental. 

 

16 Entrevista. 
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Nesse campo, registra-se a circulação de símbolos que permitem a formação de 

sujeitos com medo das coisas do além e com coragem para enfrentar os problemas da terra. 

Aliás, é pelo legado da terra que se efetivou saberes conquistados ainda pela experiência 

com o trabalho, por ouvir, atenta e respeitosamente, aos mais idosos. 

Na trama de pouca novidade e de pouca circulação de símbolos houve a 

possibilidade do enraizamento e, portanto, das pessoas conhecerem os códigos de seu 

mundo, como os pais saberem da cabeça dos filhos, os filhos saberem o que pensam os 

pais, as esposas terem em mente o que fazem e o que devem fazer. Nessa ordem simbólica, 

a coesão,  apesar  de  ser  coercitiva,   imprimiu a   lógica   e  o   ritmo   de  vida   ajustando 

ideologicamente  os  entes  a  aceitarem  o  mundo  tal  como  enunciado:  ―a  vida  é  assim 

mesmo‖.   No entanto, a partir dos legados   desse  ―cristianismo-de-roça‖
17

   e   dessa 

sociabilidade operosa foi possível alicerçar as teias de poder e o lugar de cada sujeito do 

mundo sertanejo, hierarquizando-os e afinando uma coesão entre homens, mulheres, 

esposos, esposas, filhos, filhas, padrinhos, madrinhas, compadres, comadres, amigos. 

Destaca-se ainda o legado psicológico pela via de uma pedagogia do medo, com a 

severidade do fazendeiro, do esposo machista que, cada um em seu lugar e em sua escala, 

controlava o poder, as relações de produção, a ligação com os animais, o desejo, bem como 

o afeto, o campo moral, ético, estético e emotivo. 

Daí que nesse ordenamento sociocultural ocorresse, inconscientemente, a 

qualificação do valor do trabalho pela hierarquia de poder entre os sujeitos e os seus 

lugares, pela formação dos valores que não deixava de derrapar, extraviar-se conforme os 

relatos de moças que movidas pela paixão fugiam dos pais na calada da noite, ou de filhos 

que, temerosos diante de uma vida com pouca ou nenhuma mobilidade social, deixavam a 

família e partiam, via de regra, para São Paulo em busca de escola, outro tipo de trabalho, 

outro modo de vida. 

Vê-se, contudo, que as características dessas asperezas do existir sertanejo, bem 

como a reiterada vigília da manutenção de uma moral que lhe aprazava, edificavam 

sujeitos com timbres dignos, prontos para o ato de solidariedade e de fraternidade, dado ao 

trabalho, sem a conduta estratégica do sujeito liberal urbano. 

 

17
Entendemos por cristianismo de roça a interação das crenças populares com os desígnios cristãos do 

catolicismo. O catolicismo atuou com veemência em Goiás no período da mineração, anterior ao período da 

Fazenda-roça goiana com a presença efetiva de seus representantes no quadro administrativo da província, 

deixando fortes marcas na cultura sertaneja. 
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Desse mundo rústico e tido como atrasado, conforme os registros dos viajantes 

europeus que expressaram as primeiras imagens aqui encontradas e registradas, elaborou- 

se uma vida simples, própria de um tempo e de uma intimidade com a natureza. A efetiva 

ligação do trabalho com a terra, com a natureza e com a cultura, especificada na estrutura e 

na organização da Fazenda-roça goiana, deu o pontapé matricial do mundo sertanejo 

goiano cheio de conflitos e sensibilidades ímpares. 

Enquanto vivente e herdeiro desse período transitório, bem poderia aparar as arestas 

dos exageros e sugerir encontrar a síntese da essência-existência do sertanejo goiano nos 

documentos oficiais, na historiografia e nas imagens que atestam os seus traços gerais. 

Seria um exercício interessante, pois, com certo esforço, permitiria encontrar inúmeras 

sobrevivências linguísticas, sociais, comportamentais, enfim, de uma multidão de coisas 

que existiam por aqui descritas pelos viajantes europeus, por presidentes de província e 

toda historiografia à jusante e que ainda vicejam no dia a dia do Sertão goiano. 

No entanto, seria mero exercício de diletantismo, quando muito só interessando 

mesmo a quem, com olhar nostálgico e chauvinista, olha para o passado de Goiás e só vê 

resplandecência/decadência do ouro, rala ocupação territorial em meio às grandes e 

autossustentáveis unidades agropecuárias produtivas, truculência, mandonismo e jeito 

goiano de ser. Sem dúvida, tudo isso fez e ainda faz parte da condição socioespacial de 

Goiás, mas as lentes tradicionais empregadas na verificação desses aspectos suprimiram e 

suprimem a diversidade, o desacerto, as linhas de fuga, enfim, são lentes de ciclope. 

É necessário desenvolver outro olhar, o que enxerga no célere movimento do 

mundo capitalista que ―tudo que é sólido se desmancha no ar‖, como exposto por Marx e 

Engels (1988). Muda o homem, a natureza, os objetos, as ações, a existência, o espaço. 

Mais do que isso, enxergar que o desmanchar é recriar, que o recriar é eternizar a base, que 

a base sustenta o todo, que o todo está em todas as partes e a parte que cabe a este trabalho 

é a Fazenda-roça goiana como marco do encontro do sertanejo com o sertão, portanto do 

ser humano com o mundo.  Necessário se faz compreender como esse encontro se deu 

pelas bandas do Sertão goiano e então entender quais e como as marcas desse encontro 

construíram a dinâmica da Fazenda-roça goiana, revelando a condição existencial do 

sertanejo goiano ao apresentar seus códigos culturais e sua existência. 

Essa perspectiva aponta para o entendimento que a Fazenda-roça goiana é uma 

construção   social, porém   multidimensional, composta   da   interação   das dimensões 
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econômica, política e cultural. É constituída da ação da produção e das relações sociais na 

produção espacial. No materializar das ações e objetos no espaço é também registrado o 

modo de existir dos sujeitos ativos dessa realidade que, por isso, é portadora de códigos 

existenciais de quem a produz, ou seja, do sertanejo goiano. Nesse sentido, a epidérmica 

moldura da vida, dos hábitos, do jeito de ser, da cultura material, enfim, de todos os traços 

que tipificam o viver nesse  espaço  não  é  tão  descartável  e  delgada  como  a  quer  os 

defensores da tese da decadência e, por vezes, até mesmo, os seus detratores. 

A geografia que se deixa percorrer pelos rincões da ideia de Fazenda-roça goiana 

desautoriza qualquer dicotomia entre homem e natureza. Tem a pretensão de alcançar o 

espaço, mas não como um fim, não como algo ulterior que funcione como a quintessência 

da realidade. Nesse sentido, a ideia de espaço tece uma geografia do tempo lento, onde a 

vida sinaliza para um encontro pouco amistoso entre o sertanejo, fincado num ―torrão‖, e o 

de ―fora‖, fluente afluente de litorâneas urbanidades.  É o espaço geografizando o tempo, 

continente do roçado, acompanhando o brilho fugidio do metal precioso, e a cerca da 

fazenda que crescia tomando extensas porções de um território que se queria ou se fazia 

goiano. 

Acompanhando essa perspectiva a Fazenda-roça goiana consiste na materialização 

de um dado momento da sociedade sertaneja em Goiás. Por isso, na Fazenda-roça goiana é 

possível avistar por trás, rente e na flagrância do acontecer da vida, tanto na mágoa do 

sertanejo, quanto numa pedagogia do medo, o arranjo de uma espacialidade, de um 

acontecer espacial que, como já foi dito, suplanta qualquer perspectiva que encerra o 

camponês, o roceiro, o homem do campo goiano em geral na condição de ingênuo, 

condição que, como se sabe, atualiza os já desgastados estereótipos edificados pela visão 

dos viajantes europeus, presidentes de província e intelectuais em geral. 

Santos (2002) contesta leituras apressadas e estreitas nas quais o espaço é só 

continente dos eventos-forma simétricos, enquanto o tempo é visto como palco para um rol 

de fatos diacrônicos, ou seja, o espaço se contentaria com a amarração forma-função- 

estrutura dada simultaneamente e o tempo não seria mais que a soma de episódios distintos 

porque alojados em patamares distintos na linha do tempo. Contra tal visão fragmentária e 

apartadora das dimensões espacial e temporal, logo da geografia e da história, a geografia 

de Santos (2002) traz à baila a noção de que o espaço é tanto sincronia quanto diacronia. 



69  

Conceitos por ele trabalhados como espaço banal e tempo dos homens lentos evidenciam a 

interação dialética espaço-tempo na análise dos arranjos geográficos. 

A reflexão montada sobre a Fazenda-roça goiana e os diversos tipos de 

procedimentos metodológicos utilizados na investigação, como a leitura de documentos, as 

entrevistas, o levantamento bibliográfico, as interpretação de obras literárias e imagens 

fotográficas, mostraram que ela, a Fazenda-roça goiana, foi constituída por uma costura 

simbiótica de correlações e entrelaçamentos de múltiplos fatores geográficos, históricos, 

sociológicos, culturais e econômicos, logrando-a como uma estrutura espacial. 

Assim, pensar a Fazenda-roça goiana não é simplesmente buscar nas redes da 

história contos saudosos sobre um tempo que passou, assim como não é valorizar o tempo 

lento em detrimento da velocidade urbana, nem mesmo cultuar representações empalhadas 

e envernizadas que empregam uma estética do que foi, o que não representa a sua essência. 

Pensar a Fazenda-roça goiana é entender que ela consiste no lugar da seriema, do inhambu, 

do catingueiro, da jaracuçu, da pomba do bando, do sucuri. É lugar da enxada, do monjolo, 

do carro de boi; do paiol, do pomar, do cutelo, da varanda, das estradinhas, das aguadas, da 

venda da roça, do pote cheio, da tuia, do compadre, da comadre, da moita, da cachaça, dos 

trieiros, dos queijos e linguiças pendurados sobre a trempe, das folias de reis com as suas 

pousadas e o frango com macarrão, amarelinho de açafrão, do pilão de socar o tempero, das 

caçarolas de ferro, da caçada, da pesca, do fogão de lenha sempre aceso na tepidez das 

casas simples. 

É o lugar também do coronel, do Pai João, da Sianinha, do amansador de burro, do 

covarde, do mentiroso, do violeiro, do castrador de cavalo, da mula marchadora, da 

agricultura diversificada, do capador de porco, do meeiro, do camarada, da pecuária e 

tantos outros elementos que em funcionando consistiram numa estrutura produtiva, que por 

aproximadamente dois séculos comandou a organização espacial de Goiás, tempo  

suficiente para se enraizar e se tornar matriz espacial de um território e de um povo. Trata- 

se, portanto, de uma realidade que supera a morfologia da casa e de suas influências. Nessa 

organização espacial há a participação do território goiano na constituição da sociedade 

brasileira e de seus conflitos. 

De qualquer maneira, este trabalho não passa ao largo dessa crítica: quando a 

Fazenda-roça goiana engendrou uma singularidade espacial, notavelmente percebida na 

linguagem, na relação com a natureza e nas formas de convívio social, evidenciou-se que, 
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em nenhum momento, tal processo se deu de mão-única, isto é, os impulsos externos, 

majoritariamente urbanos, cosmopolitas e macroeconômicos gravitaram ou atuaram 

diretamente na composição dessa singularidade; entrementes, mesmo a condição mais 

contemporânea de arranjo espacial de Goiás, ou seja, a que alçou o território à condição de 

celeiro do agronegócio não escapa das influências do Goiás da "fazenda" e da "roça", 

mesmo que ao preço da alegorização da figura do homem e do viver no campo e 

consequentemente reforço à atenuação de seu papel de (re)agente da realidade social. 

Por ora necessário se faz voltar ao espaço e ao território, pois a projeção da 

problemática desta pesquisa cobra uma interlocução propriamente categorial. Cientes de 

que tal postura teórica deriva de uma leitura política da realidade espacial, Santos (2002, p. 

15)  pondera que ―podemos  chamar  de  sistemas  de  natureza  sucessivos,  onde  esta  é 

continente e conteúdo do homem, incluindo os objetos, as ações, as crenças, os desejos, a 

realidade esmagadora e as perspectivas‖. 

Até a dimensão geopolítica, no caso a que presidiu as articulações de Portugal, 

juntamente com Espanha, representante precípuo do incipiente capitalismo, para capitanear 

a empresa mercantilista europeia no alvorecer da modernidade, mesmo ela é passível de 

reverberar o elo casa-mundo, mundo goiano, embora gestado em torno da exploração do 

ouro, ombreado e, por vezes, alicerçado na fazenda. 

A geografia que grafou esse processo com lentes da ciência em ebulição, pouco ou 

nada referencia o objeto aqui esquadrado. A geografia de inspiração marxista ao trocar tais  

lentes  classificatórias  da  realidade  por  outras  permite  ver  não  só  reflexo,  mas 

refração,  deformação,  conflitos  e  ambiguidades  no  estrabismo  entre  o  homem  e  a 

natureza, entre o sujeito e o objeto, entre a casa e a rua, de tal modo que sua propensão 

dialética vai além da mera soma entre paisagem rural, homens, economia e formação 

territorial. 

Dessa maneira, a Fazenda-roça goiana deixa de ser apenas uma dimensão da 

paisagem e se torna um componente do território. Para compreensão clara dessa condição 

convém enxergar as relações de produção; as disputas e as táticas de poder; o modo como 

os sujeitos, crianças, mulheres, agregados, meeiros, camponeses, fazendeiros, coronéis, e 

outros, geram sentido à estrutura da Fazenda, esculpindo a luta de classes, fazendo pactos 

com poderes em outros planos escalares, como o estado, tecendo a significação sócio 

histórica comum a esse tipo de unidade produtiva, evidenciando, no tempo-espaço do 



71  

conflito, maneiras de camuflar o jogo de poder ou formas de legitimá-lo por meio de 

alguma ideologia. 

Convém reafirmar: o plano de apropriação e constituição do território, contudo, 

somente se faz possível com a sociabilidade rente, cotidiana, que envolve a ação do sujeito, 

ou a geografia da ação do sujeito através de suas práticas espaciais. Via de regra, tais 

práticas são traços essenciais como o trabalho e também como hábitos culturais, festas, 

tipos de dietas alimentares, artes do viver, composições do tempo diário. Nisso, sem 

dúvida, a ação é também subjetivação, a objetividade é também subjetividade. 

O que está posto é o mundo total do sertanejo goiano, seus valores, seu modo de 

adaptação, sua resistência, seu liame vital, seu suor, sua dor, seu riso, seus medos, sua 

defesa. Processo total de existência, conotação viva da relação do sujeito com o espaço na 

constituição do território, envolvendo a dramaticidade da vida e seu contorno no tempo. 

Feito esse clareamento teórico seguiu-se com uma discussão sobre a formação 

histórico espacial da Fazenda-roça goiana, evidenciando sua interação com formação 

territorial do Brasil e o seu papel na consolidação do modelo de produção capitalista no 

país. Destaca-se ainda, a interação dos fatores internos e externos que condicionaram o 

modo como Goiás se organiza na divisão regional do trabalho na época. 
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CAPÍTULO II: “Dos confins dos roçados à pujança do mundo agropastoril”: a 

formação histórico-espacial da Fazenda-roça goiana 
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O ouro acabou? Viva o boi!/o ouro se foi? Chegou o boi! 
 

              Teixeira Neto (2008) 
 

 

Neste capítulo, o objetivo é discutir a origem e o desenvolvimento da Fazenda-roça 

goiana buscando compreender as tramas que a inseriu na condição de seu tempo e a 

dinâmica do seu espaço, enfatizando os elementos econômicos e políticos que na sua 

singularidade a colocou no concerto do mundo. Para tanto, elementos políticos externos 

advindos dos interesses da coroa portuguesa implicaram em ações políticas internas na 

apropriação do território brasileiro no período colonial. Nesse contexto, os braços longos 

de Portugal, após a crise do ouro, continuaram pela via dos seus interesses a manusear 

Goiás. 

Entretanto, esses mesmos braços não agiram com tanta veemência a ponto de 

sobrepor a ordem externa sobre a dinâmica interna de Goiás da época. Sendo assim, o 

movimento interno, dado também por certo privatismo, como quer Abreu (1988)
18

, deixou 

marcas profundas na organização espacial da Fazenda-roça goiana. 

A interação com a política nacional se manteve ao longo do Império, da Primeira 

República e com mais veemência a partir da Segunda República quando o Estado 

Nacional, pela via das políticas territoriais, atravessou Goiás incorporando-o na lógica da 

acumulação ampliada, guiada pela política de industrialização do Sudeste brasileiro. Como 

afirmado anteriormente, é essa conjuntura brasileira a condição inicial para o 

estremecimento da predominância da Fazenda-roça goiana, o que aconteceu 

definitivamente na década de 1970 com a consolidação da modernização do campo em 

Goiás. 

Pensar a consolidação da Fazenda-roça goiana sugere, então, construir uma análise 

das várias conjunturas que a interligaram com o Brasil e o mundo. É justamente o caminhar 

do mundo sob o comando do capitalismo, que ao longo da história direcionou as interações 

de Goiás com o Brasil, como também as suas diferentes organizações espaciais. 

Parte-se da ideia de que a estrutura Fazenda-roça goiana foi condicionada pela 

redução da intervenção do poder central com a decadência da mineração. Essa era uma  

 

18 A ideia de privatismo lançada por Capistrano de Abreu, também discutida por Souza (1997), refere-se às 
forças internas surgidas em regiões não institucionalizadas, ou seja, com fraca presença do Estado central. 

Essa força era representada nas figuras dos coronéis como é discutido por Campos (2003) na realidade goiana 
no período entendido como Fazenda-roça goiana. 
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Condição dada pela organização sistêmica do capital no Brasil. Mesmo que as 

interferências não se dessem veementemente nesse período, o território goiano sofreu 

impactos da gestão nacional. Portanto, como foi replicado anteriormente, a ideia do 

isolamento por muitos autores atribuído a Goiás nesse período não é aqui defendida. Nesse 

sentido, a problemática que envolve este capítulo é desvendar as tramas que entrelaçaram 

Goiás, Brasil e o mundo na época e entender como, aliado às condições internas, esse 

processo condicionou a organização espacial da Fazenda-roça goiana. 

 

 

2.1 No apagar do ouro ascende-se a Fazenda-roça goiana 

 

 
O entendimento da origem da Fazenda-roça goiana passa inicialmente pela 

unanimidade dos pesquisadores sobre Goiás. Estes são coincidentes ao afirmarem que com 

a decadência da mineração
19

, na segunda metade do século XVIII, a pecuária e a 

agricultura assumiram o comando  da  organização  espacial  de  Goiás.  Condição     que 

consistiu no início da predominância da Fazenda-roça goiana, na qual nos caminhos das 

tropas e boiadas e na força da enxada se fundamentou e se consolidou o sertanejo goiano. 

Mineração-lavoura-pecuária constituíram-se no início um complexo 

interdependente em Goiás, no entanto, sob a égide da primeira. Cabe dizer, apoiado em 

Salles (1992) e Estevam (2004), que a atividade da agropecuária teve sua origem no 

período hegemônico da mineração, a qual tinha papel secundário em relação a ela, 

funcionando apenas como suporte ao alimentar a mineração com produtos agrícolas e 

pecuários. 

Em entrevista sobre a origem da Fazenda Goiana, Freitas (2012) afirma que: 

 
A dispersão atomizada da população que estava concentrada nos pequenos 

núcleos urbanos depois do ciclo da mineração para as fazendas e para as 

propriedades rurais de forma geral, criou as bases da sociabilidade. Mas,  é 
preciso considerar que o ciclo agropecuário não é posterior ao ciclo do ouro, ele 

esteve imbricado no primeiro momento e depois ganhou força a partir da 

decadência da mineração. 

 

 
 

19   ―Como  principais razões  apresentadas  para  se  entender  o  declínio  da  mineração  em  Goiás,  figuram  as 
técnicas rudimentares de extração e exploração das Jazidas (ouro de aluvião), a falta de braços para 

exploração mais intensa das minas, a carência de capitais e uma administração preocupada apenas como 

rendimento do quinto. Assim, todo o potencial da capitania era canalizado para a exploração do ouro, o que 

encarecia, cada vez mais, os bens de primeira necessidade‖. (CHAUL 2010, p.  35). 
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Acompanhando esse raciocínio, é possível concordar com Funes (1986) ao discutir 

que o período pós-mineratório se constituiu em uma etapa de reajustamento 

socioeconômico. Situação que redundou em transformações na estrutura fundiária, nas 

relações de produção dada à substituição hegemônica do eixo produtivo dos metais 

preciosos pela atividade agropecuária. Segundo o autor, não houve ruptura brusca nesse 

processo, a substituição foi gradativa, mas a agropecuária foi vista como possibilidade para 

a superação da crise da mineração. 

No dizer de Estevam (2004), em Goiás, ao passo que decaía a mineração, crescia a 

atividade agropecuária. Em 1754, a produção de ouro chegou a 29,4 toneladas. Em 1774 

reduziu para 10 toneladas. Em 1822 chegou a 6,76 toneladas. Por outro lado, em 1756, 

havia 500 sítios de lavoura. Em 1796 esse número subiu para 1.647. Em 1828 chegou a 

2.380. No que se refere à fazenda de gado, no ano de 1796 havia 522 unidades. Em 1828, 

702 estabelecimentos. No lombo das tropas e com a enxada no chão, Goiás ultrapassou as 

fronteiras do sertão e, com sotaque sertanejo, dialogou com o Brasil. 

Isso quer dizer que, pela via da pecuária e da agricultura, Goiás continuou em sua 

formação territorial. A pecuária, e mais tarde a agricultura, manteve ligação com o Sudeste 

brasileiro. A pecuária dinamizou a organização socioeconômica do território goiano. 

Longe, então, de determinar a decadência em Goiás, como mostrou Chaul (2010), 

simplesmente iniciou-se uma nova fase de expansão, denominada por Santos (2014) como 

o meio técnico da fazenda goiana
20

. Fase aqui nomeada de Fazenda-roça goiana. 

 

Não se ignora as marcas significativas do período mineratório para a formação de 

Goiás, como será mostrado adiante. O que se afirma, acompanhando Chaul (2010), é que a 

sociedade goiana pós-mineração continuou a imprimir vida e vigor, abriu novos caminhos, 

assentou outros lugares, dinamizou regiões antes desinteressadas pela mineração. O fato é 

que essa nova dinâmica, dada à redução do interesse por parte da coroa portuguesa, 

determinou a Goiás uma organização de dentro para fora. Realidade que contrapunha-se à 

mineração, na qual a interferência direta da administração colonial condicionava a 

organização espacial aos interesses precipuamente exógenos. 

Sobre a importância da atividade mineratória para Goiás, Palacin e Moraes (2008, 

p.  41)  afirmam  que  ―Em Goiás  em 1800,  além  de  antigos  índios,  havia  mais  de  50.000  

 

20 Segundo o autor, em Goiás houve uma sucessão de períodos (meios técnicos) iniciados com a atividade 
mineradora. Para uma discussão mais aprofundada, ver importante discussão feita por Santos (2014). 
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habitantes, havia cidades construídas, estradas e caminhos, fazendas em produção. O 

capital que pagou tudo isto foi o ouro, e isto é o que ficou para Goiás dessa época.21
 

Outrossim, Estevam (2004) destaca que o principal legado da mineração colonial 

para Goiás foi a delimitação de um extenso território com recursos técnicos e determinada 

logística urbana e de transporte que sustentou a consolidação do que hoje constitui-se em 

um estado da federação. 

Baseando-se nas posições dos autores mencionados foram elaborados dois mapas. 

No mapa 1, verifica-se a delimitação do território de Goiás ao longo do seu processo de 

formação. Ressalta-se que grande parte das demandas litigiosas e posterior definição dos 

limites do território ocorrem no período da mineração colonial, aproximadamente 1720 a 

1820. Fato que possibilita considerar coerente a afirmação de Estevam (2004) e aderir à 

ideia da importante atuação desse período na formação territorial de Goiás, considerando 

ainda  que  esse período  garantiu  a  ―independência‖ da província com a sua separação  da 

província de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21
No que diz respeito à colocação dos autores, recorremos a Santos (2014) quando chama atenção acerca do 

alijamento da relação de classe ao afirmar que quem pagou tudo isso foi o trabalho escravo do negro e do 

índio. 
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Mapa 01 
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O mapa 2 corrobora com a realidade mencionada no que diz respeito à 

infraestrutura criada no período da mineração colonial. A rede urbana e os caminhos 

demonstram a mobilidade espacial no período, dada a circulação de pessoas e mercadorias 

que, por sua vez, eram comandadas pela lógica da comercialização do ouro. 

O Sudeste do país era o principal receptor do ouro e fornecedor de mercadorias não 

produzidas em Goiás. Como pode ser visto no mapa 2 os principais caminhos conduzem à 

referida região, precisamente Rio de Janeiro e São Paulo. A ligação com a cidade de 

Salvador também ganha destaque nesse período. Essa relação se dava com a parte Nordeste 

do estado, via Natividade, São Miguel das Almas e São José do Duro e que fazia ligação 

com Porto Imperial, atual Porto Nacional no Estado de Tocantins, ambos importantes 

produtores de materiais preciosos. 

Observa-se pela análise do mapa 2 que na dinâmica do período mineratório em 

Goiás havia uma concentração urbana na parte central do território, o que se devia à 

disposição das minas e lavras do ouro. Outro fator que delineava o surgimento de arraiais e 

vilas no período foram os caminhos que interligavam as minas ao Sudeste brasileiro. Na 

maioria dos casos, como afirma Teixeira Neto (2008), os lugares que serviam como pontos 

de pousos no percurso dos principais caminhos da mineração deram origem a diversas 

cidades. É o caso de Catalão e Santa Cruz. Segundo o autor, tais centros foram de grande 

importância para dinâmica mineratória em Goiás, pois serviam como suporte ao transporte 

de mercadorias. 

 

A medida que a colonização portuguesa avançou rumo a região central do Brasil, 
tornou-se necessário elaborar novas possibilidade de deslocamentos, como a 

abertura de caminhos reais ... Por essa razão, pode-se afirmar que o processo de 

formação de Goiás, vincula-se diretamente a esses importantes acessos. Pois, 

foram eles que permitiram descortinar cada novo ponto da região,  e anteceder 

sua efetiva posse ...Elementos essenciais da estrutura básica do território. Os 

caminhos viabilizaram o encontro de novos lugares; permitiam a criação de 

povoamentos,pousos e fazendas ...e articulavam os diversos núcleos urbanos 

existentes, organizando-os em termos de espaços sociais, físicos e políticos. 
(BOAVENTURA, 2007, p. 105). 
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Mapa 2 
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Sobre a dinâmica dada a Goiás pós-mineração pela atividade agropecuária, este 

trabalho discorda dos autores que viram em Goiás um período de retrocesso, como foi o 

caso dos viajantes no século XIX, com destaque a Sant-Halaire (1975) e Pohl (1975) dentre 

outros
22

.  De acordo com Chaul (2010,  p.  22), ―passaram por  Goiás  com os  seus olhos 

embotados pela realidade europeia, estes conseguiram vislumbrar um aspecto comum: a 

decadência da capitania‖. 

Para Chaul (2010, p. 22) tais autores viam na decadência uma explicação para ―um 

lugar desprovido de desenvolvimento urbano, alheio ao mundo do capital e do trabalho, 

carente de progresso‖. Não lhes interessavam as razões dessa situação, muito menos sobre 

o lugar de Goiás na ordem capitalista mundial da época. Essa premissa serviu e serve às 

pesquisas que veem a modernização do campo em Goiás como solução para o atraso pela 

via da superação deste pelo domínio do urbano. Situação que já era prevista por Saint- 

Hilaire (1975) ao relatar: 

 
Tempo virá em que as cidades florescentes substituirão as miseráveis choupanas 

que mal me serviam de abrigo e então seus habitantes poderão desfrutar de uma 

vantagem que raramente encontramos na Europa, pois saberão com certeza pelos 

relatos de alguns viajantes, quais foram as origens de suas cidades, mas também 

dos seus mais insignificantes povoados. Saint- Hilaire (1975, p. 14) 

 

Na perspectiva crítica de Williams (1989), o campo é visto como limitado, lugar da 

ignorância e símbolo do atraso, distante do mundo e alheio à prosperidade. Contrário ao 

urbano, símbolo do moderno, do avançado
23

. Segundo o autor, o equívoco está em 

considerar que embora o campo e a cidade sejam marcados pela ambiguidade de dois 

ambientes eles são igualmente complementares, já que testemunham de um mesmo 

processo histórico. 

 

 
22

―Os viajantes estrangeiros que atravessaram o Brasil no século XIX inserem-se no contexto de abertura do 
território brasileiro ao conhecimento das outras nações por meio das expedições cientificas autorizadas e 

incentivadas pela coroa portuguesa a partir da vinda da corte para a colônia em 1808. Essas expedições de 

cunho cientifico representavam o interesse dos estrangeiros, mas também das autoridades governamentais em 

promover estudos sistemáticos que revelassem riquezas e potencialidades do novo território, permitindo 

assim a exploração dos recursos naturais, bem como a descoberta e a catalogação da fauna e da flora para 

estudos científicos e enriquecimento das coleções dos museus europeus‖. (LEITÃO 2012, p. 33). 
23  ―Em torno das comunidades existentes, historicamente bastante variadas, cristalizaram-se e generalizaram- 
se atitudes emocionais poderosas. O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, 
inocência e virtudes simples. À cidade associou-se à ideia de centro de realizações — de saber, comunicação, 

luz. Também constelaram-se poderosas associações negativas: a cidade como lugar de barulho, da 

mundanidade e da ambição; o campo como lugar de atraso, de ignorância e de limitação. O contraste entre 

campo e cidade, enquanto formas de vida fundamentais, remonta à Antiguidade clássica‖.  (WILLIAMS  

1989, p. 11). 
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Torna-se pertinente a observância de que no período pós-mineração se consumou 

em Goiás um universo predominante rural. Ofuscado pela queda do ouro, o mundo urbano 

típico e consonante à época já não mais brilhava. Não fazia sentido estar atrelado a ele. 

Nesse universo, a existência simples do homem do campo, do camponês, do roceiro, do 

índio sedimentou-se. Para Chaul (2010, p. 25), ―realidade difícil de ser compreendida pelos 

viajantes europeus‖
24

. Nessa mesma perspectiva 

 
A inércia era, aos poucos, explicada pela pobreza da economia e vice-versa. Os 

habitantes, por sua vez, não sabiam contornar as conjunturas que aprofundavam 

as crises advindas da mineração e, na visão principalmente dos viajantes, 

adotavam uma atitude de indolência, conformismo, tédio e ócio. Os viajantes, 

porém, não tinham uma visão mais ampla do contexto geral da sociedade e da 

economia de Goiás. Muito menos da cultura local. Seus olhares estavam 
condicionados a enxergar progresso, desenvolvimento capitalista e lucro. Coisas 

para as quais a província de Goiás não estava preparada, por falta de condições  

de realização ou por um livre culto ao cotidiano de seus dias que pareciam  

iguais. (FUNES, 1989, p. 53) 

 

A ideia de decadência reside na queda da mineração, ou seja, decadência da 

mineração. Com a atividade agropecuária houve uma reorientação econômica de Goiás. A 

mineração no período colonial, embora tenha sido importante na formação do território 

goiano, não teve a mesma força na construção cultural, embora dela tenham restados 

monumentos históricos em sua maioria esquecidos. Ao contrário da atividade agropecuária 

que embora de forma diferenciada na atualidade sustentou e sustenta a identidade goiana. 

Com base no exposto, a Fazenda-roça goiana é matriz espacial do território goiano e do 

mundo sertanejo, que mesmo sem o sertão se apresentam nos dias atuais. 

A dispersão urbana no território goiano com o fim do período mineratório foi 

relevante. Isso pode ser observado no mapa 03 se comparado ao mapa 02. Nessa condição, 

o incremento urbano das regiões Nordeste – de Formosa a São José do Duro – já era 

significativo; No Norte – com as cidades de Porto Nacional, Pedro Afonso e Boa Vista do 

Tocantins – as duas últimas surgiram após o período da mineração e foram dinamizadas 

pelo comércio fluvial via rio Tocantins; Sudeste, com a dinamização das cidades de 

Catalão, Ipameri e Morrinhos; Sudoeste – um vazio no período mineratório – surgem as 

cidades Rio Verde, Jataí e Rio Bonito. De acordo com Teixeira Neto (2004), as duas 

últimas cidades foram dinamizadas pela ligação com o Triangulo Mineiro, região dinâmica 

 

24
Para Bertran (1978), caracterizar como decadência o fim da mineração em Goiás equivale a considerar a 

extração aurífera como atividade criativa e não predatória como sempre foi em toda parte do mundo. 
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dada à chegada da ferrovia. Tais cidades se tornaram importantes centros comerciais, o que 

as dinamizaram economicamente tornando-as atrativo populacional
25

. 

No mapa 04 fica evidente que no caminho da dispersão urbana houve a dispersão 

populacional acarretando uma desconcentração populacional do centro do território. O que 

significa dizer que a atividade agropecuária, muito mais do que ruralizar a população, 

dinamizou outras regiões até então quase despovoadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

25  Ver mais sobre o assunto em Teixeira Neto (2004), Estevam (2004) e Chaul (2010). 
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Mapa 3 
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Mapa 
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Duas considerações permitem ser levantas dessa condição: a primeira referente à 

simplificação da ideia de que o período mineratório foi mais urbano que o período 

agropecuarista (Fazenda-roça goiana). A produção mineratória era centrada no setor 

urbano, porém constitui-se em uma urbanização centralizada como mostra o mapa 2. No 

período da Fazenda-roça goiana houve descentralização surgindo vários outros centros 

urbanos que dinamizaram a maior parte do território. A segunda consiste na ideia 

equivocada de decadência que ―cai por terra‖ com a dispersão urbana e populacional, aqui 

entendida como dinamização de Goiás. 

Assim, o período por muitos pesquisadores compreendido como decadência, nesta 

pesquisa é visto pela sua ligação com o Brasil pela particularização do território, pela 

existência de seus sujeitos como a base econômica, política e cultural que constituiu a 

Fazenda-roça goiana. 

 
 

2.2 Desconstruindo a ideia de isolamento de Goiás no período da Fazenda-roça 

goiana 

 

 

A ideia de decadência, atraso e isolamento remonta a uma questionável tríade no 

debate histórico sobre Goiás. A primeira, no caso decadência, suportou uma discussão que 

abrangeu a situação econômica do estado no período imediato pós-mineração. Já atraso foi 

intensamente discutido por Campos (2003) e desconstruído por Chaul (2010) ao debaterem 

sobre a condição política e econômica de Goiás no período Imperial, Regencial e durante a 

Primeira República. Atrelado a esse contexto historiográfico esteve ainda a ideia de 

isolamento, capaz de suportar ambos os debates, pois a decadência é entendida pelos seus 

idealizadores como afastamento da administração portuguesa com o fim da hegemonia 

mineratória. Já a ideia de atraso está vinculada ao isolamento causado pela não 

interferência do Estado na administração de Goiás. 

Nessa lógica, a ideia de isolamento é de fundamental importância para o 

entendimento da organização da Fazenda-roça goiana, perpassando toda sua trajetória cujo 

início ocorreu no pós-mineração colonial e terminou na Segunda República com o fim da 

suposta ausência da ação do poder central em território goiano. O que para Campos (2003) 

foi considerado o fim do isolamento de Goiás, tendo como marco a construção de Goiânia. 
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O fato é que os defensores do isolamento asseguram que Portugal não teve uma 

política de formação de uma nação para suas colônias, pois a sua intenção extrativista e 

mercantilista era voltada ao uso superficial do território e à acumulação rápida de capital. 

Com a decadência da mineração, Goiás já não servia a esse propósito, o estado português 

passou a se postar de frente ao mar e de costas para o hinterland. Como afirma Chaul 

(2010, p. 61), ―Goiás fica à margem das atenções reais‖. 

Nessa lógica nasceu a Fazenda-roça goiana. Porém, contrariamente a isso 

entendemos que esse surgimento esteve inserido na política nacional colonialista, 

enquadrando Goiás à política comercial da Coroa Portuguesa, se não pela acumulação 

direta da mineração, foi pela via de garantia de posse do território central do Brasil. Nessa 

situação, sob condições peculiares de servidão, a Coroa preservou o interesse colonial e 

garantiu a acumulação capitalista no Brasil. O que está em questão, todavia, é o lugar do 

sertão e de Goiás na divisão regional do trabalho, que mesmo sem interferência direta 

esteve inserido à lógica da expansão capitalista no país na época descrita. 

Mesmo as forças políticas que em Goiás se formaram no período da Fazenda-roça 

goiana, dada sua atribuída situação de isolamento, se confirmaram. Fato capaz de 

corroborar essa afirmação foi o alinhamento das elites locais com o poder central. Se não 

houvesse esse alinhamento, as elites não se sustentariam no poder, como apontado por 

Chaul (2010). Portanto, não é do isolamento que se fortaleciam os poderosos locais, e sim 

do pacto desses poderes com os governos centrais. 

Esse alinhamento já no Brasil imperial se fez presente, e foi evidenciado pela 

política de intervenções federais, treze ao todo, como apontado por Campos (2003)
26

, 

nenhuma em Goiás. Para o autor esse fato se deve a não preocupação do poder central com 

o estado, devido a sua condição periférica, baseando sua análise na baixa 

representatividade política de Goiás no cenário nacional. Todavia, essa não intervenção, 

como defende esta pesquisa, foi fruto do referido alinhamento político. Condição 

confirmada no fato de que as intervenções ocorreram onde havia claramente expresso o 

conflito do grupo político estadual. Quando esse desentendimento colocava em risco o 

domínio do poder central sobre o grupo político que o representava no estado o governo se 

 

26
―No caso da autonomia de Goiás, ela decorre da sua condição periférica. E essa autonomia é obtida pela 

possibilidade de as lideranças políticas estaduais estruturarem e dirigirem a vida política e administrativa 

interna sem intervenção expressa do poder central, o que a Constituição de 1891 já previa. A não intervenção 

é, pois, decorrente da pouca importância de Goiás no cenário nacional‖. (CAMPOS, 2003, p. 27). 
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fazia presente.  Foi assim que resumiu  as  políticas de  Estado  em Goiás,  em que  poder 

local  era  garantido  pelo  central
27

,  mesmo  porque  ―o  todo  está  integrado  num  projeto 

político no qual as partes têm poucas diferenças ideológicas‖. (CHAUL, 2010, p. 157). 

São questionáveis os pressupostos de Campos (2003) para quem as ideias de 

decadência e atraso explicariam o marcante isolamento de Goiás em conformidade com os 

desígnios dados pelo mandonismo dos coronéis. Isso equivale a não considerar a força do 

capital na organização territorial brasileira, que do período pós-mineração até a Primeira 

República, apesar de sua incipiência em Goiás, arranjava-se e concentrava-se no Sudeste 

do país. 

Seguir a prerrogativa de Campos (2003) implica considerar que Goiás, no período 

em tela, esteve fora das pretensões capitalistas e não incluso nas políticas nacionais. É 

também negar que em Goiás, mesmo de forma não intensa, o poder central sempre esteve 

presente no ordenamento territorial. Portanto, o que aqui se defende é que a decadência, o 

atraso e o isolamento não imperaram na formação territorial de Goiás. 

A Fazenda-roça goiana  esteve  assentada  na  pecuária  que,  pela  via  das  tropas  e 

boiadas, atravessou fronteiras; na agricultura que pegou o trem, suportou o avanço do  café, 

a industrialização e urbanização do Sudeste brasileiro; na aliança de poder que manteve o 

cativeiro da terra, intensificou a exploração do trabalhador, consolidou a violência, 

capitalizou o sertão. Nenhuma situação que não foi produto do isolamento, pelo contrário, 

resultou do alinhamento político entre Goiás, Brasil e o capital. 

Este estudo chama a atenção para a influência, mesmo que indireta, da ação do 

estado em Goiás no período da Fazenda-roça goiana. No período colonial, além do controle 

discreto de Portugal para garantir a posse do território na porção central do Brasil, a 

pecuária assegurou o  contato  comercial  com o  Norte,  Nordeste e Sudeste do  país.  No 

Império, as alianças das elites locais com as nacionais garantiram o poder das oligarquias 

no estado e a aplicabilidade da Lei de Terras, de 1850, na gestão fundiária
28

. Na Primeira 

 

27 ―Nas teorias sobre estado, emerge a tese da descentralização republicana na Gestão de Campos Sales por 

meio do sistema federativo de governo. Entendemos, porém, que essa presumida descentralização não passa 

de retórica. O que ocorre é uma centralização em que todas as decisões estaduais ficam atreladas ao governo 

federal‖. (CHAUL, 2010, p,  157). 
28

De acordo com Alencar (1993), alguns pontos merecem destaques na atuação da Lei de Terras em Goiás. 

Em primeiro lugar, os irrisórios efeitos práticos dessa lei devido ao desconhecimento da situação fundiária   

por parte dos governos, o sistema de posse predominava na apropriação de terra, legitimado pelo 

RegistroParoquial ou Registro do Vigário (Art. 13). No segundo caso, a falta de fiscalização por parte dos 

governos  fazia  com  que a  lei  fosse ignorada  e as terras devolutas ocupadas de acordo  com    necessidades 
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República, o continuum da aliança, como afirmam Sant‗anna de Moraes (1978) e Chaul 

(2010), possibilitou o adentrar da ferrovia em Goiás e colocou a agricultura no cenário do 

comércio nacional ao participar diretamente da expansão industrial e urbanização do 

Sudeste brasileiro. 

Ponto fundamental na organização de Goiás da Fazenda-roça goiana é o que 

atentam Estevam (2004) e Chaul (2010): a realidade da produção agrícola e pecuária 

sempre teve uma condição diferente tendo em vista sua ligação comercial com o Sudeste e 

Norte do País. Segundo Chaul (2010), de 1854 a 1906, a pecuária exportada obteve um 

crescimento substancial em Goiás, sendo responsável por 40% da arrecadação total do 

estado. 

No caso da agricultura, essa realidade comercial iniciou-se no século XX com o 

adentramento da ferrovia em solo goiano, a qual possibilitou a comercialização de produtos 

agrícolas com o mercado, antes era restrito ao boi. Para Barreira (1997), essa mudança 

ocorreu no Sul de Goiás até onde a ferrovia adentrou
29

. A mesma reconfigurou o território 

no surgimento de novos aglomerados populacionais e comerciais em locais outrora 

inexistentes ou de pouca expressão, tanto no ouro como na agricultura, a exemplo de Pires 

do Rio, Leopoldo de Bulhões, Senador Canedo, Ouvidor, Anhanguera, Cumari e Ipameri, 

além de outras.
30

 

 

próprias de expansão das propriedades. O que culminou com a acumulação de terras e propriedades 

irregulares no estado. Ainda de acordo com o autor, o controle da situação fundiária em Goiás passa a ocorrer 

com a transição da responsabilidade sobre as terras devolutas a União. Esse controle é caracterizado 

inicialmente pela Lei de Terras n.º 28, de 19 de julho de 1893, e consolidada Lei n.º 134 em 1897. O que 

garantiu favorecimento ao controle da propriedade, revela uma condição da expansão capitalista no território 

goiano que influencia na organização espacial da Fazenda-roça goiana. Ao favorecer a ampliação das 

propriedades, a lei também acarreta a expulsão dos primeiros ocupantes da terra, os quais se tornariam 

agregados. Da mesma forma, a exploração do seu trabalho garantia a acumulação que se processava na 

expansão das fazendas e novamente a exclusão e exploração do trabalho. Realidade que se caracteriza como   
o ciclo da reprodução capitalista no Sertão goiano. Para Linhares e Silva (1999), a contribuição maior da Lei 

de Terras, ocorreu na garantia da força de trabalho, tendo em vista seu insucesso em instituir a propriedade 

fundiária, causado pela não adequação dos fazendeiros ao sistema de cobrança de impostos. A Lei de Terras 

fracassou em instituir a propriedade fundiária no Brasil simplesmente porque não era seu objetivo, pois o 

cerne das discussões sempre fora a questão do trabalho e não da terra. A Lei de Terras objetivava encontrar 

outra fonte de trabalho antes que se efetivasse a abolição em um momento em que a Inglaterra, em nome da 

expansão capitalista, exigia a criação de trabalho assalariado. 
29‖No  final  do  século  XIX,  o  povoamento  em  Goiás  era  disperso  e  as  localidades  forjadas  por  restritas 
relações com outros espaços do País. Criar as condições para que a fronteira econômica nacional alcançasse 

as terras goianas significava que a criação de um Estado e a constituição de um marco legal deveria ser 

acompanhada por uma infraestrutura que permitisse a ligação entre diferentes espaços produtivos e de 
consumo. As redes de transportes, nesse sentido, foram importantes meios para a conexão de Goiás com 

outros espaços do país, especialmente com o sudeste brasileiro‖. (CASTILHO 2012, p.  01). 
30

Para  Castilho  (2012,  p.  1):  ―É  significativo  o  papel  que  as  redes  de  transportes  desenvolvem  junto  ao 

sistema produtivo. Além de condicionar os fluxos do território e a própria produção de bens e produtos, a sua 
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Se a ferrovia dinamizou o Centro-Sul de Goiás, o Norte do estado, atual Tocantins, 

permaneceu na estrutura anterior com o predomínio da pecuária, que tinha ligação 

comercial com o Norte e Nordeste do Brasil. No mapa 05, que trata da representação da 

ocupação agrícola de Goiás, a realidade pode ser lida. Evidencia a concentração das 

localidades surgidas pela atividade agrícola influenciadas pela ferrovia. Na região Norte, 

apenas Babaçulândia, Goiatins e Miracema do Tocantins – essa às margens do rio 

Tocantins – se destacaram na referida atividade. Encontravam-se, todavia, rodeadas por um 

imenso vazio urbano onde predominava a pecuária extensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

distribuição e/ou espacialização diferenciada influencia uma produção do território também desigual, 

direcionando a produção para regiões específicas e configurando o território conforme as ações dos atores 
sociais‖. 
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Mapa 05 
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Esse fato estabeleceu uma divisão regional na economia goiana. No Sul, a 

agricultura passou a dividir a atenção com a pecuária no mercado nacional e no Norte a 

pecuária predominou, sendo a agricultura voltada ao consumo e comercialização local. No 

entanto, havia situações internas que exigem um melhor detalhamento dessa classificação. 

O que pode ser acompanhado na tabela 1. 

Tabela 1- Goiás população e produção agropecuária por região (1920) 

Regiões População % Agricultura % Pecuária % 

Norte-Nordeste 163.422 31,9 38.452,2 13,5 1.098.128 36,3 

Centro-Norte 49.624 9,7 36.097,7 8,4 233.690 7,7 

Mato Grosso Goiano 78.863 15,4 62.004,4 14,3 304.187 10,0 

Sudoeste 31.786 6,2 66.745,8 15,4 518.980 17,1 

Sul-Sudeste 188.251 36,7 209.134,5 48,3 862.784 28,5 

Fonte: Chaul (2010, p. 122). 
 

 

Ao analisar os dados, verifica-se que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Norte de 

Goiás, devido à migração nordestina, possuía um considerável contingente populacional, o 

segundo maior de Goiás. Uma agricultura de média produção e grande produção pecuária, 

a maior do Estado. O detalhe a se destacar é que a produção de alimentos era baixa para o 

contingente populacional. O que revela uma produção apenas suficiente para o consumo 

interno, sem condições para a comercialização externa. A acumulação se dava pela 

atividade pecuária. 

Considerando os dados da tabela, percebe-se que as regiões do Mato Grosso  

goiano, Sudoeste e Sul-Sudeste, que compõem a região Centro-Sul de Goiás, foram 

responsáveis por 78% da produção agrícola. Possuíam 58,3% da população. Como foi 

evidenciado anteriormente, a produção agrícola destinava-se ao mercado externo. Tais 

regiões eram responsáveis por 55,6% da produção pecuária, comprometendo a  

classificação simplificada do Norte pecuário e o Sul agrícola. 

O que se tinha era a região Norte (Norte-Nordeste e Centro-Norte) especializada na 

atividade pecuária e a região Sul (Mato Grosso Goiano, Sudoeste e Sul-Sudeste) inteirada 

na produção agrícola e pecuária; a se constituir na mais dinâmica economicamente. 

Condição dada pela sua ligação comercial com o Sudeste brasileiro, região de maior 

dinamicidade econômica do país. 



92  

Na lógica dessa divisão regional, seguiu-se a existência sertaneja. A especialização 

produtiva das regiões conduziu a uma organização espacial diferenciada, dadas as 

exigências de adequação específica a cada modelo de produção regional. Assim, o Norte  

de Goiás, pela sua especialização determinada pela pecuária e sua relação com o Norte e 

Nordeste do País, possuía uma sociabilidade diferente do Sul, especializou-se na 

agropecuária e sofreu influências do Sudeste brasileiro. 

Tal condição, mais que uma questão de especialização produtiva, envolveu as 

tramas do lugar com o mundo que influencia diretamente a produção do espaço e, portanto, 

da sociabilidade. O fato a destacar é que a região Sul de Goiás, pelo seu contato mais  

direto com o Sudeste brasileiro, desde a mineração e principalmente a partir do adentrar da 

ferrovia no início do século XX, sofreu com mais intensidade a interferência externa e, 

portanto, possui uma situação social diferenciada da região Norte que sofreu menor 

impacto externo. 

Essa realidade sustenta uma das ideias defendidas nesta tese: o avanço do capital 

possui uma força destruidora que substitui as organizações tradicionais. A região que sofre 

maior interferência do capital tem uma menor originalidade. Por essa lógica, justifica-se 

que o Norte de Goiás – Tocantins – sempre teve maior ―originalidade que o Sul. Condição 

evidenciada na maior incidência dos costumes sertanejos em relação a Goiás. Contudo, esta 

originalidade evidencia-se objetivamente como atraso. 

Isso posto pode elucidar o jogo contraditório do modelo: as regiões, lugares e 

territórios os quais são afeitos ao modelo de acumulação tendem a possuir maior 

dinamismo   a  custa  de  uma   destruição   de  origem,   enquanto   que  os    denominados 

tradicionais, embora mantendo-se fiel à origem, perdem a sua população, enfraquecem- se, 

deprimem-se. 

Essa constatação não é vista como uma máxima da dualidade Goiás ―moderno‖ e 

Tocantins ―tradicional‖, pois as diferencialidades ocorrentes em ambos os territórios, assim 

como no movimento de suas realidades, devido as suas particularidades e também à lógica 

da expansão capitalista no Centro-Oeste brasileiro se constituiu em organizações espaciais 

diferenciadas e, por isso, de sociabilidades diferentes. 

A base de dados estatísticos do Tocantins de hoje, disponibilizada na página 

eletrônica do Instituto  Brasileiro  de Geografia  e  Estatística (IBGE),  de 2015,  na    série 

―estados‖, traz índices reveladores: uma população de 1.383.445 habitantes, da qual 78% 
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reside em área urbana; índice de Gini equivalente a 0,47 e 41,28% da população abaixo da 

linha da pobreza. 

Dados do IBGE e da Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas da Secretaria 

de Planejamento (SEPLAN, 2010) do Estado do Tocantins apontam o período de 1980 a 

1991 como marco da passagem de uma população majoritariamente rural para urbana, 

revelando  um  estado  que  se  legitima,  em  1989,  já  com  uma  ―vocação‖  urbana.  Dessa 

forma, a migração campo-cidade nos finais do século XX se apresentou como estratégia 

política para um projeto de estado ancorado no modelo econômico que logo se revelou. 

Os grupos de sujeitos que compõem as cidades tocantinenses formam um público 

específico: em sua maioria  migrantes  do  Norte  e  Nordeste  brasileiros  empenhado em 

―ganhar a vida‖ na nova capital. Particularidade que ganha relevo na cultura popular e se 

sobressalta nos espaços públicos tocantinenses: as festas religiosas, os carnavais, as folias 

entrelaçam o Tocantins ao Norte e Nordeste do Brasil. Heranças de um povo que constrói 

urbanidades próprias em constante luta contra a invisibilidade que lhes é imposta. 

A "campanha" de urbanização do Tocantins carimbou a década de 1990: de 79 a 

139 municípios. O investimento na criação e emancipação de localidades revela a 

continuação das estratégias políticas de reordenamento territorial da década que antecedeu 

a criação do estado. Dessa feita, Tocantins se consolidou com uma rede urbana composta 

predominantemente por pequenos municípios (de 2.001 a 5.000 habitantes). A localização 

dos municípios que fogem a esse padrão lança outros fatores importantes na formação 

territorial do estado: a infraestrutura e logística. 

Os efeitos da implantação de redes técnicas (BR-153 e BR-010) e da disposição de 

elementos naturais (o Rio Tocantins) na formação do território ganha uma expressividade 

espacial quase evidente. Além desses, é notável a influência de Palmas na formação de um 

núcleo populacional no centro do estado, composto por mais três municípios: Miracema do 

Tocantins, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. 

Apesar da relevância das BRs no destaque populacional e econômico de um 

conjunto urbano central, dados da SEPLAN/TO expressam uma evolução inexpressiva da 

malha rodoviária sob a jurisdição do governo federal entre os anos de 2000 e 2013. Para as 

rodovias pavimentadas, sob a jurisdição do governo estadual, os investimentos no mesmo 

intervalo de tempo duplicaram. 
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Dois movimentos podem ser apontados: 1 O estado do Tocantins segue 

desempenhando o papel sob o ponto de vista econômico em escala nacional de ligação do 

Norte ao resto do país – representando, nesse sentido, um portal da Amazônia; 2 O 

fortalecimento da infraestrutura e logística do território derivam da aliança entre o poder 

público estadual e a iniciativa privada, sobressaindo esta última. Essa segunda hipótese 

pode ser ainda pensada por outra ótica, a da natureza dos agentes territoriais:  em 2014, 

87% das empresas em território tocantinense eram de propriedade privada; o restante se 

dividia entre empresa pública, cooperativa e de economia mista. (SEPLAN/TO, 2015). 

Toda essa trama de ligações territoriais coloca o estado na seguinte situação de 

fronteira: entre um Tocantins de ruralidades construídas social, econômico e culturalmente 

e um projeto político de modernização do território. Nessa empreitada, a capital planejada 

desempenhou papel fundamental. Ela expressou táticas de poder da classe dominante; 

configurou-se como preceito do saber e da ideologia; apropriando-se do imaginário da 

modernidade recolocando a imagem do território numa ambiguidade temporal, por 

exemplo, entre a tradição de um poder controlado por coronéis e o código urbanístico 

modernizado. 

 
Todavia, não convém à leitura geográfica da formação do território tocantinense 
referir-se apenas de chaves estanques vertidas a uma ou outra influência, como a 
ligação com a Amazônia, com o Cerrado ou com o Nordeste. O seu lugar de 
fronteira em movimento internaliza as influências, contudo dando-lhes um  
caráter especificador por meio do seu espaço herdado, de sua cultura e das 

práticas sociais de seus sujeitos. (MARQUES 2016)31. 

 
Retomando a discussão para o sentido da importância da ferrovia para a dinâmica 

territorial de Goiás, é possível entender que até então a grande intervenção da política 

nacional em território goiano, e na mesma proporção, abriram as possibilidades das 

mudanças estruturais que envolveram a Fazenda-roça goiana. No dizer de Borges: 

 
O Estado Brasileiro, ao avançar com a ferrovia para o interior do Brasil, trouxe 
não somente uma infraestrutura básica para o escoamento da produção, mas 

também, novas ideias que influenciaram as estruturas sociais do território  

goiano. Essa espécie de tráfego simbólico é, como se sabe, fundamental para 

mudar o conteúdo de um território, porque ajuda a criar novas demandas, novos 

gostos e, especialmente novas maneiras de executar a produção. Chegaram, com 

a  ferrovia,  o  trabalho  assalariado,  os  sindicatos  de  trabalhadores,  o   Partido 

 
31 Entrevista com a professora Ana Carolina Marques doutoranda pelo Instituto de Estudos Sociambientais da 

UFG. Foi professora do curso de Geografia da Universidade Federal do Tocantins – campus de Porto 

Nacional. É pesquisadora sobre as dinâmicas territoriais do Tocantins. 
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Comunista, as primeiras mecanizações do campo com o beneficiamento do arroz 
e dos primeiros derivados da carne bovina, que já podiam ser produzidos em 

território goiano com o envio dos equipamentos do sudeste brasileiro para Goiás 

por meio da ferrovia. (BORGES, 2007, p. 58). 

 

Ao analisar as explicações de Borges (2007), a complexidade que envolveu a 

ferrovia no território goiano passou a ser entendida. Mais do que transformações  

produtivas e inserção da agricultura no comércio nacional, esse acontecimento atuou na 

essência da organização espacial, interferiu no sistema de poder ao colocar em disputa o 

pecuarista e o agricultor; na relação de trabalho ao suportar o surgimento do profissional 

liberal, do trabalho assalariado, da organização sindical; no sistema produtivo com a 

mecanização da produção e a elaboração de novos produtos; no cotidiano de parte do 

sertanejo goiano
32

. 
 

Esse quadro permite afirmar que a ferrovia com seus vagões repletos de novidades 

constituiu no principal ato durante a Primeira República em solo goiano. Ela inseriu 

novidades edificadoras de uma realidade próxima à modernidade, pois se tratava da 

primeira via de transporte moderno em Goiás. Portanto, ficou conhecida, como afirma 

Castilho (2014), como marco inicial de um processo de modernização regional que se 

intensificou na Segunda República com a Marcha para o Oeste no Governo Vargas. 

A profundidade da intervenção da ferrovia em Goiás foi registrada em duas 

discussões sobre o assunto. A primeira de Nogueira (1977), citado por Castilho (2014), ao 

destacar que antes da ferrovia os fretes do Sertão goiano para o Rio de Janeiro se 

aproximavam dos valores dos fretes cobrados entre Brasil e Europa. A segunda de Estevam 

(2008) ao relatar o impacto da ferrovia na sociabilidade goiana ao descrever a seguinte 

passagem: 

Ressalta-se, apenas, que o peão, o capataz e o boiadeiro preferiram sempre o 
bamboleio aconchegante do lombo do burro, do que o ritmo acelerado, 

fumegante e monótono da maria-fumaça. Para eles, a condução de uma partida 

de gado jamais se confundia com a locomoção de uma remessa pelo trem.  O 

trem desfila a paisagem, não vive a paisagem. As linhas corretas da ferrovia não 

proporcionam a aventura do trajeto incerto, muito menos satisfaz a curiosidade 

do percurso. Não instiga o sentimento amargurado e ao mesmo tempo divertido 

de aproximação do destino. E um boiadeiro necessita de pausa para matutar, 

escolher, ponderar e decidir. A velocidade ininterrupta dos vagões sobre o trilho 

- tatac...tatac...tatac...tatac - não combina com o risco de uma partida e nem 

proporciona a ânsia vagarosa e profunda do retorno... Contudo apesar da aversão, 
o boiadeiro também viajava de trem...A locomotiva apontava, respingada pela 

garoa paulista, atravessava barulhenta a ponte sobre o Rio Grande e espalhava 

tufos de fumaça pelo ar puro das terras do triângulo. Assustava o sertanejo   que, 
 

32  Ver mais sobre o assunto em Borges (1990), Chaul (2010) e Castilho (2014). 
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aliás, nunca soube defini-la. Uma coisa sem definição. Um ―trem‖...um ―troço‖, 
―trem‖  de  ferro.  Mas  que  assustava,  principalmente  o  sertanejo  de  primeira 

viagem. O ruído agudo, seco e assombroso da freada na estação de Uberaba 

sempre fazia o boiadeiro repensar sua viagem... Mas, não dava tempo, seu cavalo 

já ia sendo empurrado para o vagão-estábulo, seus arreios já eram acomodados, 

caixas e caixas de mercadoria desconhecidas iam sendo empilhadas rapidamente 

na plataforma, e um homem vestido com roupa cor-de-terra apitava 

vigorosamente anunciando a partida. Só restava ao boiadeiro, contrariado e 

arrependido, juntar-se ao povo curioso das janelinhas do vagão de passageiros. O 

boiadeiro de primeira viagem dava uma olhada disfarçada no companheiro do 
lado, mordia os dentes e atarracava-se ao banco de madeira...sentia saudades da 

mula, certamente no mesmo estado de tensão, apertada no vagão dos animais...O 

sertanejo continuava imóvel no trem que, mesmo parado sacolejava...Trinta 

léguas e sete horas de tensão. Mas, finalmente, lá estava, bambo e encharcado de 

suor, na plataforma calorenta de Araguari....Deixava o vagão de passageiros 

cambaleando e corria para afagar as mulas estremecidas e empacadas na saída da 

carreta dos animais. Nesse momento, mulas e caboclos se entreolhavam e se 

compreendiam no olhar. Trem de ferro, nunca mais. (ESTEVAM, 2008, p.484- 

486). 

 

 
 

A citação de Estevam remete a ideia de intimidade entre o tropeiro, o boiadeiro e o 

ambiente da Fazenda-roça goiana. Antes dos trilhos soube ler e enfrentar os ambientes do 

Sertão. A passagem do gado, a necessidade de lograr êxito no empreendimento, fê-los criar 

rotas, descobrir a voz das águas, as páginas do céu, os perigos causados por onça pintadas  

e cobras, compreender os sinais da natureza. Os trilhos são marcos de uma transformação 

profunda dessa condição, por isso, infere-se que isto se constituiu no marco  inicial da 

queda da predominância da Fazenda-roça-goiana. Situação intensificada com a política da 

Marcha para o Oeste de Vargas, assim como pelos governos Dutra, Juscelino Kubistchek e 

os governos militares ao sedimentar a modernização territorial no centro do país. 

Seguindo o raciocínio de estudiosos do assunto, dentre eles Gomes (2008),  

Chaveiro (2001), Mendonça (2005), os quais defendem que a matriz socioespacial 

explicativa da transformação do território goiano contemporâneo advém da modernização 

do território brasileiro e do campo em Goiás. Situação que se consolidou na década de 

1970,  porém  passou  por  um  período  preparatório  conhecido  como   ―antecipação   da 

modernização conservadora‖. 

Esse período é gestado no imaginário territorial de Goiás no final do século XIX  

e ganha força nos anos trinta até os cinquenta do século XX, momento em que o 

Estado Nacional alinhado ao Estado Local desenvolve políticas para preparar o 

território visando construir a modernização do mesmo. Observa-se que esse 
imaginário tem uma condução externa: o Brasil rural é sinalização do atraso. 

Urbanizar é elevar-se ao patamar da racionalidade desenvolvida e de progresso 

dos países ricos. Modernizar é o instrumento de fazer do território o palco do 

progresso. A política pública é o veículo concreto, financeiro, ideológico que põe 
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máquinas, fios e políticas para desenvolver a aproximação entre os lugares e o 
mundo capitalista. (BORGES 2007, p. 20). 

 

 

Esse período coloca em questão a transformação do modo como a acumulação 

simples organiza o território; base da Fazenda-roça goiana, a qual é vista na lógica da 

acumulação   capitalista   como   o   ―palco   do   atraso‖.   Nessa lógica,  convém   mudar   a 

rentabilidade da acumulação simples que é lenta, compartilhada e sem propósito para a 

acumulação capitalista, implantando a rentabilidade planejada, calculada e individualista
33

. 

O que está posto é a que a Fazenda-roça goiana se tornou a organização espacial  

que comandou Goiás a partir crise da mineração. Essa esteve pautada nos princípios da 

ruralidade, na acumulação simples, no tempo lento e na proximidade do sertanejo com a 

natureza, o que suporta a formação existencial do sertanejo goiano. Portanto, longe de um 

isolamento, essa organização esteve diretamente ligada às conjunturas político\econômicas 

do Brasil que, por sua vez, foram comandadas pela dinâmica capitalista mundial, 

determinando o seu lugar na divisão regional do trabalho. 

A intensidade dessa ligação não suplantou a imponência dos elementos internos que 

predominaram na caracterização socioespacial de Goiás da época, daí a sua peculiaridade 

organizacional sob os moldes do sertão, representado na sociabilidade sertaneja. Realidade 

que foi alterada a partir da modernização do campo que promoveu uma transformação 

destruidora a partir da inserção de Goiás na lógica da exploração do capital internacional. 

Momento em que as intervenções externas, veiculadas pelo Estado, via políticas 

territoriais, atravessaram a Fazenda-roça goiana e afetaram diretamente a existência 

sertaneja.
34 

Essa discussão foi aprofundada no capítulo cinco. 

Seguindo o raciocínio será discutido no capítulo seguinte as tramas sociais que 

envolveram a existência sertaneja na Fazenda-roça goiana, evidenciando o cotidiano na 

representação dos costumes, das atitudes, dos hábitos que inteiraram o sertanejo com essa 

realidade espacial, enfatizando a sua sociabilidade. 

 

33
Considera-se que não se trata de opor tradição e modernização no sentido de afirmar que o território da 

acumulação simples era organizado para a vida e para o acesso de todos. Isso não é verdadeiro: o camponês 

não conhecia a escola, não tinha acesso à medicina, suas condições de moradia e de alimentação eram 

precárias, a mortalidade infantil era gigante e havia uma subjetividade patronal e machista que conduzia as 

relações de afeto e de ligação comunitária. Todavia, a modernização desigual manietada pelo capital e 

conduzida pelo Estado a partir da política pública recria o latifúndio, concentra renda, dispersa os regimes de 

cooperação,fragmenta os sujeitos e cria uma cultura e uma subjetividade distante da vida. (BORGES, 2007,  

p. 21). 
34  Esse assunto foi aprofundado no capítulo quatro dessa tese. 
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CAPÍTULO III: “Nas profundezas de um Goiás em tela”: a sociabilidade da 

Fazenda-roça goiana 
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Pensar a relação entre indivíduo e sociedade com base na 

categoria habitus implica afirmar que o individual, o pessoal e o 

subjetivo são simultaneamente sociais e coletivamente 

orquestrados. O habitus é uma subjetividade socializada. Dessa 

forma, deve ser visto como um conjunto de esquemas de percepção, 

apropriação e ação que é experimentado e posto em prática, tendo 

em vista que as conjunturas de um campo o estimulam. 

 
 

           Setton (2012, 63) 

 

 
O conceito de sociabilidade é largamente disputado entre as ciências humanas que 

desde o alvorecer da sociologia formal da Escola de Chicago e dos aportes teóricos que 

dariam a tônica nos estudos interpretativos da cultura, de uma forma ou de outra, se 

encarregam de entender a relação do indivíduo com a sociedade e, nesse percurso, 

ressaltam a predominância ora da linguagem, ora do indivíduo, ora das teias de 

sociabilidade, ora dos regimes de poder e, até mesmo, da soma ou da múltipla interação 

desses elementos em situações estritas e não escoimados por alguma estrutura de 

pensamento numa certa época e lugar. 

Na geografia, a sociabilidade povoou estudos que se debruçaram inicialmente sobre 

certas formações econômico-sociais apreendidas por meio do materialismo dialético e,  

mais perto temporalmente, sobre domínios onde a relação singularidade-particularidade- 

totalidade deslegitimou estudos que davam pouca importância aos imperativos 

humanísticos, psicológicos e existenciais. De qualquer maneira, a noção de sociabilidade 

liberal, aquela que centra a constituição do social a partir do prisma individual (LOCKE, 

1978), teve pouca vigência na geografia que primou pelo viés da criticidade espacial. 

Esta pesquisa partiu então de uma escolha que identificou no  interior do universo  

de teorias, abordagens, escolas e campos disciplinares científicos onde vigoram estudos 

acerca da sociabilidade, a perspectiva de Bourdieu (1992) foi a que mais  se adequou a 

esses propósitos. Esse sociólogo investiu pesados esforços na estruturação de conceitos 

como de habitus e de campo enquanto painéis interpretativos dos modos de agir, dos 

costumes, das opções culturais, enfim, enquanto telas capazes de sugestionar expectativas 

por onde se delineariam os papéis, as trocas simbólicas e a edificação de hierarquias dentro 

dos campos de interação de agentes sociais coetâneos e, na maioria das vezes, opositores. 
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Intentando dar mais capilaridade e concretude ao conceito de habitus, Bourdieu 

apresenta um exemplo que embora aqui possa soar como algo esdrúxulo infere sobre 

encaminhamentos metodológicos  da  abordagem  utilizada:  ―[...]  quem  bebe  champanha 

opõe-se a quem bebe uísque, mas também se opõe a quem bebe vinho tinto; mas quem  

bebe champanha tem muito mais chances do que quem bebe uísque e muito mais do que 

quem bebe vinho tinto, de ter móveis antigos‖. (BOURDIEU, 1992, p. 160). 

Ensejando aproximação, cotejo, imbricações e entrecruzamentos entre o objeto em 

questão, sondado em suas manifestações empíricas, as abordagens históricas, econômicas, 

sociológicas e também ficcionais é possível perceber a pouca pertinência de análises que 

reduzem a relação homem-natureza e, no caso, sertanejo-sertão – desdobrada em 

fazendeiro-sitiante, fazendeiro-roceiro, fazendeiro-agregado etc. – a oposições muito 

cerradas, binarismos estanques que, no limite, rejeitam qualquer situação de permuta ou de 

ambivalência entre classes sociais distintas no usufruto da terra, na sua apropriação e 

reprodução ao longo do tempo. 

Se a opção pela via de análise bourdieusiana implica na consideração de que as 

relações sociais construídas em Goiás, sejam elas no interior do casario dos herdeiros da 

aristocracia agrária, ou aquelas urdidas no calor da labuta da roça, da ―bateção de pasto‖, 

das lides com o gado, assumiam um apagamento das distâncias sociais e econômicas entre 

fazendeiro e roceiro, típicas da lenta tessitura de relações que, se olhada mais de perto, era 

só aparente. Ela também sublinha a necessidade de se considerar como sendo mais 

complexo o horizonte das relações sociais então erigidas. 

Seria possível incorrer em outra tese doutoral caso o objetivo fosse deter no 

aprofundamento dos melindres e nas especificidades de tais relações. Mesmo optando pela 

senda dos estudos culturais, abrigando os arranjos mentais, o imaginário, as representações 

e, ainda, a chusma de subjetividades elencadas, ou ancorando, por outro lado, em 

abordagens mais gerais, retomando, por exemplo, ensinamentos weberianos sobre tipos de 

dominação, sobretudo o carismático, mesmo assim nosso intento ficaria comprometido e 

incompleto. 

Apoiar-se no conceito de habitus, conforme a ótica de Bourdieu
35

, não significa 

desconsiderar o peso decisivo da ideologia na estruturação dos modus vivendi e de todo o 

 

35
Muito antes de Bourdieu, mais especificamente com Aristóteles, o habitus já fora objeto de inquirições 

filosóficas, éticas, políticas etc. No entanto, mesmo que se leve em conta as contribuições sociológicas de 
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conjunto de relações assimétricas que até hoje assistimos no mundo rural goiano e 

brasileiro. O habitus, bem como o conceito de campo, permite considerar que as relações 

sociais não são aleatórias, pois se edificam em estruturas. Todavia, a sociabilidade que 

deriva de tais estruturas responde pelo jogo entre a objetividade estruturante, 

condicionadora das ações, e a subjetividade que, embora condicionada, exerce-se de 

maneira criativa. Em outras palavras, mesmo que o peão, o chacareiro, e o tão 

pejorativamente tratado roceiro, professem lugares-comuns, crenças, preconceitos e pontos 

de vistas afinados com o horizonte ideológico dos donos de terra, dos grandes fazendeiros, 

não se pode deduzir daí toda a totalidade de sua subjetividade. 

Sem tal visão crítica e teórica, rusticidade, ruralidade e simplicidade se tornam 

termos que podem enfeixar – a partir do olhar do outro e pelo viés de uma racionalidade 

hegemônica externa – a sociabilidade desse povo goiano. Em muitos casos, o olhar 

preconceituoso mira a figura do sertanejo ao montar a perspectiva nos aspectos que 

amparam o seu cotidiano, dando-lhe um código negativo. Rusticidade torna-se atraso; 

ruralidade vira irracionalidade; simplicidade faz-se sinônimo de ignorância. Portanto, mais 

uma vez a vitalidade da teoria bourdieusiana no que tange à superação desse tratamento, 

que só concorre para a estagnação e a simplificação das relações sociais, e obviamente 

espaciais, é atentada. 

Ao aproximar a análise do espaço a da sociabilidade, e da sociabilidade humana ao 

espaço, em síntese, está colocando na cena teórica um pressuposto: a ação social tramada 

diária e recorrentemente é que dá vivacidade ao espaço, estabelece-o como componente da 

vida. Poder-se-ia, por outro lado, elucidar: sem ação o espaço é coisa inerte, contudo ele 

interfere na ação, é meio para ela existir, é condição e critério de sua reprodução. 

 
 

3.1 Sociabilidade na Fazenda-roça goiana 

 

Grande número de autores
36 

que estudou e estuda a sociedade sertaneja goiana, 

enxergando-a como  herdeira  cultural do  mundo  caipira  paulista  e  do  mundo sertanejo  

 

Norbert Elias, que também o tematizou junto à institucionalização dos costumes no mundo ocidental, é com o 

sociólogo francês que ele atingirá a característica que aqui nos interessa, qual seja: a da transcendência do 

dualismo objetividade-subjetividade no campo das relações sociais. Sobre tal aspecto ver Pinto (2000). 
36  Dentre eles Estevam (2004) e Palacin (1974). 
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mineiro, tende a mostrar que não há uma diferenciação de classe no modo de falar, nos 

gostos culinários, na efetivação do trabalho entre o fazendeiro, o agregado ou o meeiro. 

Essa indiferenciação não é só uma marca da rusticidade de ambos, pois cumpre 

também uma operação ideológica ao estreitar laços afetivos e existenciais, até porque 

ocupam efetivamente o lugar não preenchido pelas instituições liberais, que quando não 

repelidas  são  devidamente  filtradas  pelos ―olhos  da  desconfiança‖.  Em  função  disso,  a 

rusticidade inclui o tudo e o todo e compõe um signo estruturante: o tempo da 

sociabilidade próximo do tempo da natureza. 

Do modo atomizado da população se estruturar nas fazendas, de se organizar em 

suas roças, emergiu certa espacialidade distinta porque difusa e moldada pelo 

tencionamento das demandas locais e dos imperativos exógenos, da que presidiu a 

organização territorial da porção centro-oriental do Brasil. Em conformidade com outras 

escalas, a ligação de um suposto isolamento com o ambiente natural, além das 

características próprias, ao se basear na rusticidade, conferiu a primazia ao modo político e 

à força da organização familiar. 

Contudo, na sutileza dessa sociabilidade, ou no modo de expressão da voz e do 

corpo, na maneira de estruturar o trabalho e a economia, na tessitura do poder encontram- 

se presentes lastros geopolíticos e históricos que remontam, por exemplo, ao concerto 

complexo das relações mercantilistas e capitalistas envolvendo Portugal, Espanha, França. 

O ritmo lento do carro de boi, ou a pouca eficiência operante do machado e da 

foice, utilizando a força muscular do trabalhador, também o desenvolvimento do saber a 

partir da família, geralmente do pai ao filho homem, da mãe à filha, davam sinais de um 

ordenamento sociocultural baseado no tempo lento que cultivava também o ritmo da fala, a 

dramatização do corpo, o jeito de olhar, a paciência para esperar a chuva e ler os sinais do 

céu e da terra. 

O fato é que, distante do ritmo urbano e da fábrica moderna, a engrenagem da 

Fazenda-roça goiana aglutinava os móveis do corpo com o do trabalho, da cultura com a 

natureza e, desta fundada na terra provedora. Se a terra se colocava como fonte primária, 

recorrente e misteriosa de vida neste mundo, o trabalho era o agenciador total tanto da 

produção como da honra, do caráter, do sentido de ser humano. 
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A necessidade de trabalhar para o suprimento de quase tudo, face às distâncias e ao 

regime da troca simples, a imbricação de subordinação do camponês agregado ao patrão 

fazendeiro, juntamente com toda a família numa espécie de célula produtiva subordinada, 

conferia ao trabalho o código de honradez, de identidade e de primazia ao sujeito. O 

prestígio de um indivíduo, ao invés de se primar pelo aspecto estético ou pelo poder 

institucional, ocorria pela sua capacidade de trabalhar, por exemplo, por fazer várias leiras 

de arroz na carpina mais que outros ou para tirar mais leite em menos tempo que a maioria. 

Os hábitos de acordar muito cedo e de dormir igualmente muito cedo, conforme os 

adágios  de ―dormir  junto  com  as  galinhas‖,  e  ―quem  acorda  cedo  Deus  ajuda‖,  e  de 

recorrer às sobras da janta e requentá-la, acender o fogão, passar o café, pegar a enxada e ir 

para o eito em trieiros orvalhados, enfrentar, com coragem, o sol a pino, desenvolver a 

carpina, esperar o filho levar o almoço ainda muito cedo servido em caldeirões, fumar os 

cigarros de palhas em intervalos regulares, desenvolver um papo com o companheiro de 

eito,  pensar  num ―não-sei-o-quê‖  quando  se olhava  o  horizonte,   ordenar a  esposa e aos 

filhos quanto às tarefas imediatas, retornar da roça, tomar o banho na bica, mostravam, 

testemunhavam e afirmavam a vida simples organizada numa espécie de subordinação ao 

tempo celestial. 

O tempo fortuito cumpria também mandamentos dessa temporalidade lenta: 

organizar uma pequena pescaria; gastar o tempo e matar uma cobra; espantar um gavião; 

ordenar o cachorro para pegar uma galinha; procurar o ninho da galinha e recolher ovos; 

fazer uma armadilha para pegar o bicho que está pegando os pintinhos da galinha ou 

acordar na madrugada para tirar leite do gado, dentre tantos outros eram demonstrações  

que de o circuito do trabalho possuía uma esfera abrangente e se misturava ao lazer e ao 

descanso. 

A realização total do trabalho enquanto signo deste mundo fazia ligação efetiva  

com outros componentes como os hábitos alimentares que tinham ligação com a produção 

e com os desígnios da terra. Muitos deles transformando trabalho em festa, alimentação em 

eventos, como era o caso do mutirão, da marca, da pamonhada, os quais davam sinais de 

entrelaçamento e ordenamento sociocultural presidido pela ruralidade. 
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3.2 Fotografia e arte na análise da paisagem na Fazenda-roça goiana 

 
 

Na tentativa de aproximar dessa realidade adotou-se dois procedimentos 

metodológicos. Seguindo o exposto anteriormente, no primeiro caso, o uso de imagens 

fotográficas obtidas em trabalhos de campo será feito. Nessa condição, parte-se da ideia 

que a análise da fotografia de formas e objetos que remetem ao passado possibilita 

vislumbrar, além de uma representação, detalhes que compuseram aquela realidade 

espacial. Para Barthes (1984,  p.  129),  ―toda  fotografia  é um certificado de presença‖.  

Nessa condição,  ela  não consiste apenas na representação do real ou imaginário é, portanto, 

a ratificação da existência do referente, o que lhe exprime a sua peculiaridade enquanto 

imagem. 

Nunca ficamos passivos diante de uma fotografia: ela incita nossa imaginação, 
nos faz pensar sobre o passado, a partir do dado de materialidade que persiste na 

imagem. Um indício, um fantasma, talvez uma ilusão que, em certo momento da 

história, deixou sua marca registrada...A história embrenha as imagens, nas 

opções realizadas por quem escolhe, uma expressão e um conteúdo, compondo 

através de signos, de natureza não verbal, objetos de civilização, significados de 

cultura. (MAUAD, 1996, p. 15). 

 

Se na visão de Barthes (1984) a fotografia é a prova da existência do referente, essa 

condição, para Baudelaire (1988), libertou a arte da pretensão de ser uma cópia fiel do real, 

liberando-a para o incremento da criatividade. Segundo Mauad (1996, p. 03), essa 

separação   arte/fotografia   permitiu   à   arte   ―um   lugar   na   imaginação   criativa   e   na 

sensibilidade humana, própria à essência da alma, enquanto à fotografia é reservado o 

papel de instrumento de uma memória documental da realidade‖. 

No segundo caso, ao analisar as pinturas, a pesquisa segue a perspectiva de Ferraz 

(2009) ao afirmar que o homem tem a capacidade de entender as complexas relações do 

real a partir do seu olhar criativo, permitindo-o interpretar e expressar esse entendimento 

visualmente pelas imagens de arte
37

. Já para o geógrafo, as imagens ao revelar a paisagem 

espacial são cruciais na reflexão sobre marcos sociais no espaço. Porém, o olhar do 

geógrafo sobre a arte há de ser criativo
38

, pois captar a paisagem 

 

 

37
―Olhar  certa paisagem e representá-la pictoricamente é uma tradição que acompanha o homem desde os 

primeiros passos de sua evolução racional, emocional e civilizatória, ou seja, um ser que pensa/sente o 

mundo, tenta comunicar suas impressões para um ser outro por meio de palavras (escritas ou orais) e imagens 

(desenhadas, gestuais, pintadas e expressões diversas), de forma a gerar sentido de compreensão, 

identificação, incômodo e interpretação-recriação das representações por ele elaboradas‖. (FERRAZ, 2009, p. 
30).  
38

Esse olhar criativo indica o que o autor considera o fato de não se reduzir ao visualizar em si, mas o olhar 

com a ―mente aberta e usando do intelecto‖, como é proposto por Cumming(apud FERRAZ, 2009, p. 31). 



105  

é não fazer dela apenas uma descrição empobrecedora e circunscrita a alguns 
elementos estáticos e desconectados significa tentar interpretar, vendo, com  

maior riqueza, a dinâmica da paisagem, e perceber a dialética relação de 

aparência/essência que carrega em seu interior o expressar/ocultar os elementos e 

os processos que determinam a realidade sócio-espacial do mundo...Esse olhar 

significa ampliar o sentido de paisagem à geografia, para ir além e aquém do 

entendimento usual que se tem dela, identificando as sombras e os processos não 

aparentes que se imbricam naquilo que se mostra como vidente/evidente. Eis o 

que o geógrafo tem como tarefa. Exercitar a leitura das ―qualidades estéticas‖ do 

olhar geográfico sobre a paisagem a partir da análise das pinturas é um caminho 
possível e altamente enriquecedor para o processo de discussão entre as 

ordenações espaciais da sociedade, do cotidiano e do mundo como um todo, em 

suas diversas expressões paisagísticas. Estabelecer parâmetros mais amplos e 

fundamentados dessa relação paisagem/espaço sempre foi uma constante na obra 

dos grandes pintores. (FERRAZ, 2009, p. 30). 

 

 
A aproximação das pinturas que remetem à existência sertaneja visa empregar-lhes 

um olhar geográfico na leitura dos marcos espaciais que erigiram e caracterizaram a 

Fazenda-roça goiana. Nesse sentido, foi elaborado um capítulo que ao analisar a paisagem 

da Fazenda-roça goiana, pela via das imagens (fotografia e pintura), fosse capaz de permitir 

a compreensão dessa organização espacial. 

Esse raciocínio possibilitou a elaboração de um texto da realidade da Fazenda-roça 

goiana elencando elementos, instrumentos, costumes, ações e atitudes que no cotidiano 

sertanejo revelam as tramas de sua sociabilidade expressa, por sua vez, na paisagem 

daquele momento. Junto a isso, o uso de narrativas de sujeitos oriundos dessa 

sociabilidade, obtidas em trabalho de campo, foram usadas, entendendo na perspectiva de 

Benjamim (2012) que essa narrativa autêntica advém das experiências vividas e trocadas 

de boca em boca no cotidiano. Nesse sentido, o sertanejo goiano é ―homem que ganhou 

honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições‖
39

. 

(BENJAMIM, 2012, p. 114). 

 

O uso de imagens teve como objetivo dar sentido ao conteúdo do texto, o qual foi 

complementado, desse modo, pelas narrativas. As imagens não foram comentadas 

diretamente, mas apareceram como ilustrações da palavra escrita, já que o texto dá sentido 

à imagem e a imagem revela o texto em um complemento de linguagem. 

39 
“A experiência que passa de boca em boca é fonte a que recorreram todos os narradores. E entre as 

narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros 

narradores anônimos. Entre estes últimos existiam dois grupos que interpenetram de múltiplas 

maneiras...Quem viaja tem muito o que contar, diz o povo, e com isso imagina o narrador como quem vem de 

longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país 

e que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos concretizar esses dois grupos através dos seus 
representantes arcaicos, podemos dizer que um é exemplificado pelo camponês sedentário, e o outro pelo 

marinheiro comerciante‖. (BENJAMIM, 2012, p. 214-215). 
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A vida sob os preceitos da ruralidade se desenvolve sob os desígnios operosos e da 

simplicidade. Essa é a premissa da sociabilidade sertaneja na Fazenda-roça goiana, forjada 

na proximidade com a natureza, da qual se valeu com criatividade no cumprimento de suas 

necessidades diárias. Nessa condição, se deu a relação com o lugar da vida, aonde marcas 

vão se materializando e subjetivando (objetos e comportamentos) como símbolos de uma 

existência. Tais marcas mais que o ordenamento espacial compõem a paisagem da vida 

sertaneja em Goiás. 

Assim, o centro decisório dessa vida, postado no dégradé da paisagem, a portentosa 

casa do tipo colonial, mais que abrigo é uma expressão cultural. E podemos acrescentar: a 

enorme varanda retangular, cujo fundo ligado contiguamente a uma cozinha igualmente 

grande são dois lugares que servem à prosa comum e respeitosa que, frequentemente, 

levam o fazendeiro, compadres, gente do eito, a arranharem o português normativo com o 

trato astucioso que fala a vida do lugar com sotaques do chão, para lembrar a expressão de 

Bernardes (1972) ao denominá-la ―fala terrosa‖. 

As enormes janelas que circulam a casa inteira, a sala feita de tablado de madeira, 

os corredores por onde os quartos acomodam a gente do trabalho, os filhos, as filhas; mais 

à frente, ou ao lado, a tuia, o paiol, a casa de ferramentas que guarda também o carro de boi 

em direção ao curral mostram ―heranças viventes‖ que, de maneira humorada, o poeta 

goiano Brasigois Felício Carneiro (2003), ao invés de dizer Goiás, prefere ―Boiáis‖ e o 

geógrafo Teixeira Neto (2008) ao procurar um sentido de origem ao mundo sertanejo 

goiano,  próximo  da  expressão  ―civilização  do  boi‖,  denomina  toda  essa  organização  de 

―economia do curral‖. 
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Imagem 1: Unidade Fazenda-roça Goiana 

Fonte: autor desconhecido. 

 

A imensidão das pastagens que se estendem no ermo da grande propriedade, 

entrecortadas por casinhas de pau a pique dos agregados e peões; as pequenas lavouras que 

ocupam o solo das zonas mais umidificadas dos vales; as estradinhas sinuosas e obtusas 

que ligam moradores à propriedade da fazenda aos pequenos comércios, às rotas das roças, 

num tempo lento desse mundo marcado pela distância com os centros hegemônicos do  

país, relativamente isolados e compelidos a uma vida com sustentação rústica, simples e 

operosa, traçam as categorias, as variáveis e os móveis que definem o enraizamento do 

mundo sertanejo goiano a partir desse modelo central: a Fazenda-roça goiana. 

Imagem 2: Croqui da estrutura da Fazenda-roça goiana 

 
Fonte: Aragão (2012). 
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As engenhocas
40

, como a bica d‗água feita de madeira, assim como o monjolo, o 

moinho de pedra ―tocado‖ pela água e a  moenda ―tocada‖ por  animais, o tear, a roda de 

fiar (Imagens 3, 4, 5, 6, 7, 8) são marcos de uma criatividade, que ao se valer do que tem 

acesso longe do mercado, das mercadorias e principalmente das necessidades ―modernas‖, 

o sertanejo elabora sua existência e se reinventa à medida que novas necessidades surgem. 

Nessa  perspectiva,  Freitas  e  Silva  (2013,  p.  260)  afirmam  que  ―O  isolamento  e  as 

peculiaridades das fazendas de Goiás resultaram no desenvolvimento de formas peculiares 

e criativas de organização social e econômica, bem como de expressão cultural do  

sertanejo Goiano‖. 

Imagem 3: Bica d‗água Imagem 4: Monjolo 
 

Fonte: www. Google.com Fonte: www. Google.com 
pesquisa por imagem (2014) .pesquisa por imagem (2014). 

 

Imagem 5: Moinho de pedra Imagem 6: Tear 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: www. Google.com: Fonte: www. Google.com: 

pesquisa por imagem (2014). pesquisa por imagem (2014). 

 

40 Entendemos como engenhoca as invenções que o sertanejo, com os poucos recursos disponíveis, 

criativamente desenvolviam para suprir necessidades do dia a dia. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Imagem 7: Roda de fiar Imagem 8: Moenda 

Fonte: www. Google.com: Fonte: www. Google.com: 

pesquisa por imagem (2014). pesquisa por imagem (2014). 

 
Junta-se a isso, o material de trabalho como a enxada, o facão, a foice, o serrote, o 

balaio. E a vassoura de palha, o fogão caipira, a carroça, o carro de boi. O curral de aroeira 

com cercas rudes vincadas pelos próprios braços. O toco de amarrar o cavalo. A pinguela 

que serve para ultrapassar os córregos e riachos por onde se comunica com compadre e 

com vizinhos. A padiola que transporta a vaca ou o porco que será guardado em latas com 

manteiga. O paiol que guarda o mantimento. O chiqueiro ou o mangueiro que permite a 

engorda do porco e sua reprodução. A arapuca, o laço que pega os pássaros que 

complementam a alimentação. A vara de bambu para pescar. A carabina que protege ou 

que salva. Também a pedra de amolar e tantos outros objetos marcam o modo de vida 

sertanejo, o seu tempo, a sua condição espacial. 

A caça e a pesca, oriundas da influência indígena, também são fatores determinados 

pela proximidade do sertanejo goiano com a natureza que o cerca. Mais que a elaboração 

de instrumentos, ele se diverte e complementa a alimentação da família. Nesse sentido, atos 

como a ―espera‖ ou ―negaciar‖ com os amigos, a pescaria com o filho são marcos de uma 

sociabilidade construída rente à natureza. A mata, o rio, o córrego são elementos 

interativos das minúcias da vida simples, amistosa e cúmplice de ensinamentos, pois a 

pescaria com o filho é momento de aprendizagem de como iscar o anzol, qual melhor isca 

para determinado peixe, qual o momento certo de fisgá-lo. 

http://www/
http://www/
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Imagem 9: Pescador com o filho Imagem 10: Caçada 

Pescando, 1894J. F. de Almeida Júnior Caipiras negaciando, 1888. J. F. de Almeida Júnior 

(Brasil, 1850-1899) óleo sobre tela.  Fonte: www.dezenovevinte.net (2014). 

Fonte:Peregrinascultura‗swebblog(2014). 

 

 

Em uma conversa com Sr. José a respeito do significado das caçadas e pescarias 

para o sertanejo goiano, ele afirma: 

 
Era o que divirtia. Uns gostava mais de pesca otos de caça, eu gostava mais de 

pesca. Ditardinha, na boca da noite as traíra vinha ... Era o jeito de arrumá 

mistura tamém. O pexe e a carne de caça é gostoso e tinha muito num fartava,  

pro cê tê uma ideia no calaboça do munjolo lá da casa do meu pai pegava muito 

pexe, quando chuvia enchia a capanga de lobó. Nos corgo do fundo pegava era 

muita traíra ...caçacê ia nos capão de mato pra riba da casa num vortava sem 

bicho não, matero, paca, tatú, as vêisese vinha na porta da casa comê sal no  

cocho das vaca, mi cas galinha.... 

 

Na proporção dessa vida telúrica, todavia penosa, a conversa com os vizinhos, com 

a família no fim de tarde no terreiro varrido em frente à casa, geralmente conduzida ao 

sabor de uma viola e em volta de uma fogueira que aquecia o entardecer frio do sertão, 

cumpria o rito de uma rica cultura oral. O contar causo, referente às histórias da vida, das 

aventuras, como o encontro com a onça, com a assombração, o atravessar de uma enchente, 

o castigo a quem desafiava os desígnios divinos, além de um momento de interação, 

cumpria o seu papel ideológico com a transmissão de saberes, conhecimentos e conselhos 

para os preceitos da vida sertaneja. 

http://www.dezenovevinte.net/
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Imagem 11: Roda de prosa sertaneja 

Leo Costa: Violeiro do sertão. 

Fonte: www.leocosta.blogs.com (2014). 

 
 

Cândido (2001), atribuiu ao causo uma característica de gênero envolto de diversas 

modalidades, temáticas e intenções cuja função é ensinamento, sendo dotado de uma 

condição ideológica importante para a reprodução da cultura sertaneja. 

Havia gente que começava a contar causos de manhã cedo e ainda não tinha 
parado à hora do almoço. Eram casos de santos, de bichos, de milagres, do Pedro 

Malazarte, e instruíam muito, porque explicavam as coisas como eram. Por isso 

havia respeito e temor: os filhos obedeciam aos pais, os moços aos velhos, os 

afilhados aos padrinhos e todos à Lei de Deus. (CÂNDIDO, 2001, p. 245). 

 

 

O que corrobora com esse entendimento é a fala do Sr. João que, ao se referir ao 

causo, afirma: 

Uai, contá causo é contá estória né, é contá passagem da vida mesmo, coisa que 

aconticia, otras num sábia se aconticia mesmo, o povo é que acreditava, mais 

muito aconticia de verdade ...Nois reunia ditarde depois do sirviço, iscureceno 

né, e ai cunversava. Os mais veio que cunversava né, contava os causo. Minino 

num falava não, tinha medo dese, dos mais veio ... Meu pai, deus me livre, se 

nois,  que  era  minino  entrasse  na  cunversa  tomava  uma  piaba  de   salmoura 

...Aprindia muita coisa, passava medo tamém, era uns causo de sombração, mais 

aprindia coisas da vida né, pra leva pra vida intera, coisa do mundo, insinamento 
da vida né... 

http://www.leocosta.blogs.com/
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Para Câmara (2007), os causos sertanejos são narrativas comuns na cultura do 

interior de Minas Gerais e de Goiás, locais comumente denominados sertão. Tem sua 

origem no Brasil Colônia e são influenciados pela face popular da cultura oral vinda de 

Portugal e da África. Portanto, no Brasil sertanejo o causo se tornou a representação da 

cultura luso e africana, que integradas aos costumes locais (Sertão goiano) constituiu 

elemento do mundo da Fazenda-roça goiana. Nesse mundo, casos viram causos; causos 

tornam-se estratégias educativas e ideológicas e a vida segue sob o efeito dessa cultura  

oral, não ingênua. 

Mas, o que é enfático nas conversas longas, no contar o causo, entrecortadas de 

gestos teatrais como a cuspida no chão e o tempo para acender o cigarro ou, 

cuidadosamente, efetivá-lo como uma obra de arte feita na perícia dos dedos mesmo no 

escuro é à disposição da trama diária, geralmente documentando uma vida ligada 

estritamente ao trabalho árduo que, num olhar apressado, pode se enxergar apenas o 

sustentáculo da reprodução de uma vida feliz e telúrica sob a trilha sonora de pássaros, 

latidos de cães, coaxar de sapos e berros de vacas negando toda uma complexa relação 

existencial que envolve a vida na Fazenda-roça goiana. 

                              Imagem 12: Sertanejo no preparo do cigarro de palha 

                                   Pintura de J.F Almeida Jr: Caipira Picando fumo 1893. Óleo sobre tela.  
                                   Fonte: www. Dezenovevinte.net. 

http://www/
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Vários elementos compõem a realidade dessa vida e do mundo sertanejo. A própria 

necessidade do trabalho intenso para suprir as necessidades do dia a dia exige um homem 

forte e destemido dos perigos da natureza, da mulher disposta a enfrentar a ―lida‖ pesada
41 

e a discriminação de uma sociedade patriarcalista e machista, do filho e da filha obedientes 

que seguem os comandos do pai e da mãe, o que garante a reprodução da divisão social do 

trabalho. Junta-se a isso, uma relação de classe baseada na exploração do trabalho, sob os 

desígnios divinos e do coronelismo, que se juntam pela via da pedagogia do medo para 

manter o poder disfarçado no carisma e na solidariedade presentes na subjetividade 

sertaneja. Na perspectiva de Bourdieu (2001), esse é o poder simbólico, ou seja, poder 

invisível exercido com a cumplicidade daqueles que o estão submetidos, condição fruto do 

espaço simbólico da Fazenda-roça goiana. 

O suor e o trabalho se tornaram marcas edificantes do sujeito sertanejo, como é 

evidenciado na fala do Sr. Chico, ao ser interpelado, qual o sentido do trabalho para ele e o 

que significava ser trabalhador no mundo sertanejo: 

 

Trabaia é trabaia na labuta no sol a sol, debaxo de chuva. A terra é onde nois 
trabaia, planta, coi as coisas, tem que trabaia muito, suá bastante pra consegui. O 

trabaio na roça num é fácil não, é difícil, levanta cedo trabaia na dureza até 

ditardinha, tem que suá ... Eu trabaiei muito, desde cedinho minino, já ía com o 

pai pra roça ...aprindia desde novinho que tinha que ser homi pra aguentá o 

batido na roça...homi tinha que honrá as carça que veste falava o pai ... se não era 

trabiadó pudia vê que num prestava, vivia de malandro. Conhecí muita gente 

assim, mas num vingava não, vivia pra lá e pra cá, num conseguia nada, vivia 
mais de favor. 

 
O modo de morar é outro elemento que revela o mundo da Fazenda-roça goiana. 

Sobre essa questão, Brandão (2009, p. 100) afirma que o morar sertanejo segue as tramas 

da vida sertaneja, na qual o trabalho é uma constante e transpõe o exterior, é também 

doméstico.  Nessa condição ―a  casa  é  entendida  como  extensão  doméstica  do  trabalho 

familiar ... Todos os espaços são feitos para serem úteis, não cômodos‖. Nesse sentido, em 

sua maioria, os locais de trabalho não se separam dos locais de repouso ou lazer. ―A mãe 

que cozinha na ‗cozinha‘ e nos dias de chuva ‗bate feijão‘ com o marido e os filhos na sala, 

 

 
 

 

41  
Interpelada sobre o trabalho da mulher na Fazenda-roça goiana, dona Maria narra o seguinte. ―A muié da 

roça tinha que ser muito trabaiadera porque o serviço era muito, bastante, era serviço da conzinha, da casa e 

do quintal tamémné ... As veis ia na roça tamém levar o almoço. Tinha veis que interava o dia por lá né, 

voltava ditarde...interava trabaia no tamém só voltava ditarde...ainda ia fazer a janta e arrumá a casa e fazé 

muitas outras coisa...‖ 



114  

costura no quarto onde o marido conserta uma sela gasta‖. (BRANDÃO, 2009, p.  100, 

grifos do autor). 

A vida do sertanejo encontra-se longe da noção burguesa de lazer que, 

materializada na forma de morar, estabelece uma funcionalidade da casa ritmada pelos 

vetores do trabalho diurno, na fábrica ou no escritório. Além disso, é necessário frisar que o 

detalhe mostrado por Brandão relativiza a noção de que no mundo rural ―só trabalhava no 

eito‖. 

Para Bourdieu (1980), essa condição consiste na transposição da cultura de um 

grupo para a estrutura física da casa. Nesse sentido, em qualquer parte do mundo uma 

residência reflete a existência e a visão de mundo do grupo social a qual está inserida. No 

caso da Fazenda-roça goiana, uma sociedade do trabalho é transposta para a casa que 

consiste na simbiose entre abrigo e trabalho. 

Na perspectiva de Bourdieu (1992), Brandão (2009) afirma que o ambiente de 

moradia sertaneja é muito marcado por ―gramaticas simbólicas‖ de separação entre o uso 

feminino e masculino. Na casa, a cozinha, embora seja de uso comum e movimentado da 

residência sertaneja, é reduto feminino, onde a vida da mulher é reproduzida no dia a dia. 

 

                         Imagem 13: Cozinha Sertaneja reduto do trabalho feminino 

                               Rui de Paula: Cozinha mineira. Óleo sobre tela. 

                               Fonte: www.pinterest.com (2014). 

http://www.pinterest.com/
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Mais que a casa, o morar na Fazenda-roça goiana se estende a um ordenamento 

externo a ela. O quintal é um exemplo disso. Esse ambiente do trabalho doméstico é o 

lugar da horta, do pomar, dos bichos domésticos, circundado pelo paiol, pela casa de 

guardar ferramentas do trabalho, comumente apelidada de casinha de despejo, onde 

também se guardam apetrechos da montaria e outros utensílios necessários para a lida 

diária. O quintal também reproduz a separação do trabalho masculino e feminino. 

 
No quintal, espaço neutro, a mulher divide com o homem direitos de presença e 

obrigações de trabalho. Alí o homem encarrega das tarefas que fazem justamente 

a mediação entre seus espaços de pasto, lavoura e casa. ―Lida‖ com o paiol de 
milho, conserta os artefatos do trabalho ―na roça‖, bate o feijão, debulha o milho, 

prepara as rações para  o gado...Alí a  mulher  trata  do pomar,  da  horta  e     dos 

―bichos da casa‖. Ela pode repartir com os homens da família os cuidados com 

porcos, cuja a posse é mais masculina do que feminina. Mas as aves, patos, perus 

e galinhas são propriedade e responsabilidade da mulher. O frango está para a 

esposa-e-mãe, assim como, o cavalo está para o marido-e-pai.  (BRANDÃO 

2009, p. 103). 

 

 

Nota-se a partir da fala de Brandão que até a relação com os animais diz sobre o 

lugar da mulher e do homem na Fazenda-roça goiana. O sustento da família é 

responsabilidade do homem. Por isso, o porco de maior propriedade do homem serve para 

a venda ou troca de alimentos, animais e outros utensílios necessários para o dia a dia. 

Quando esse é de  propriedade  da  mulher,  geralmente  é  aquele  ―enjeitado‖,  que  nasceu 

fraco e precisou de cuidados especiais da esposa ou da filha, serve para a reprodução. O 

frango é uma simbologia diferente, é responsabilidade restrita da mulher, que já inicia com 

o chocar dos ovos até a fase do consumo, por volta de seis meses de idade. Porém, embora 

o frango seja base alimentar do dia a dia do sertanejo, quando vendido, geralmente é para 

suprir as necessidades da mulher. Nesse sentido, o frango simboliza um maior poder da 

mulher sobre o quintal. 
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Imagens 14 e 15: Divisão de gênero no trabalho rural 
 
 

Rui de Paula: fundo de quintal, óleo sobre tela.Fonte: www.pinterest.com (2014). 

 

Essa separação não marca apenas o lugar do trabalho, mais sim a reprodução da 

vida, de gênero, demarcando as diferentes situações do homem e da mulher na 

sociabilidade sertaneja. Na Fazenda-roça goiana o desenvolvimento da filha e do filho 

segue os preceitos dessa sociabilidade. Na perspectiva de Brandão (2009): 

 
Para uma mulher, crescer é também ampliar limitadamente os seus espaços de 

vida, dos cômodos da casa para os cantos do terreiro e circunscrever ali, como 

boa filha e, depois, esposa e mãe, o lugar cotidiano de sua experiência de vida. 

Para um homem, crescer significa também sair de casa, ultrapassar os limites do 

quintal e estabelecer-se como senhor de lavouras e pastos. Cedo a menina  

começa a ajudar a mãe em casa, onde fica, enquanto os meninos e, sobretudo os 

rapazes da casa, vão primeiro à roça e, depois, vão para a roça e o pasto com o 

pai. (BRANDÃO 2009, p. 103) 

 

O morar da Fazenda-roça goiana também é revelador de uma sociedade de classe, a 

casa do fazendeiro embora parecida simples não possui a mesma estrutura da casa do 

agregado, do peão, do chacareiro. Se o fazendeiro e sua família estavam diretamente 

atrelados ao mundo trabalho, na mesma proporcionalidade dos demais sertanejos isto não 

significava que o gozo da vida seguia essa condição, o que é revelado nas casas como é 

visto nas imagens abaixo. 

http://www.pinterest.com/
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Imagens 16: Residência do fazendeiro Imagem 17: Residência do agregado 

Fonte: www. Google.com: Fonte: www. Google.com: 

pesquisa por imagem (2014). pesquisa por imagem (2014) 

 

Na unidade fazenda, a casa do fazendeiro reflete o poder, pois é o centro de decisão, 

da ordem de uma organização produtiva. Para o momento, não era uma edificação simples 

já que representava o que havia de mais avançado para o sertão. Em vários casos, como 

aponta Pinto Junior (2015) ao se referir sobre as casas de fazendas do sudoeste goiano, 

eram edificações feitas com mão de obra e técnica advindas do Sudeste do país, em alguns 

casos importados de Minas Gerais e até mesmo de São Paulo. 

Diferentemente disso, era a casa camponesa geralmente de pau a pique, técnica 

similar à moradia indígena, utilizava-se, para isso, o que realmente se tinha ao alcance, o 

que era oferecido às proximidades do local onde a casa seria construída, geralmente às 

margens de um córrego ou de um rio. Os móveis seguiam a mesma lógica, feitos à mão e 

predominantemente de madeira garantindo o mínimo para o abrigar. A cama rude também 

era feita pelas próprias mãos com taboca vincada na parede, ou por entre esteios da casa, 

com o nome de ―zidória‖ ou ―catre de forquilha‖. O fogão à lenha era feito com barro do 

brejo. Havia ainda o banco longo feito de madeira, a mesa de centro da sala também de 

madeira, o colchão de palha. Todos são exemplos de utensílios simples, mas eficientes para 

ordem daquele espaço. 

http://www/
http://www/
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Imagens 18 e 19: Móveis rústicos da casa do agregado 

Fonte: www. Google.com: pesquisa por imagem (2014). 
 

As crenças no além, que envolvem as tramas do desconhecido, reúnem de forma 

contraditória, e até mesmo conflituosa, religião e costumes populares locais, culminando no 

que Brandão (2009) considera como ―modo de crença‖, que consiste em formas que o 

povo cria para aproximar suas práticas do viver às mensagens da igreja. Essa condição, em 

alguns casos, coloca elementos da natureza como símbolo comprobatório da existência de 

um fato composto da sociabilidade sertaneja de Goiás. É o caso do citado ―capão de mata‖ 

como receptor de cobras, resultado de uma benzeção, poder dado a poucos respeitados e 

até temidos homens. O relato do Sr. Divino é revelador dessa realidade: 

 
Eu num acreditava dijeitonium, eu falava que benzé cobra e riuní tudo num  

capão de mato e esa num saí. Só depois que eu vê. Num é que o cumpade Mané, 

o Mané da Ervira, me contô que o Pernambuco, o bensedô, falô pra ele que era 

pra ele ficar em cima da pinguela que ele ia benzê as cobra da fazenda dele e elas 

iapassá tudo alí dento do corgo debaixo dele. E num é que ela falô que as cobra 

passó tudo lá. O cumpade Mané num é home que mente....Esse Pernambuco é 

forte já vi fala tamém que ele sabe uma reza, que ocê passa por ele e nem vê, ele 
vira cupim e o ocê passa pisano nele e num sabe que é ele. 

 

Elemento característico do mundo sertanejo é a credibilidade da palavra. O Sr. 

Manuel, filho da Srª Elvira, vulgo ―Mané da Ervira‖ era homem sério, de reputação ilibada, 

―homem de palavra‖, avesso a qualquer mentira, mínima que fosse, não estaria inventando 

uma estória sem precedentes. O adágio ―se ele falou está falado‖ confirmava o verossímil 

fato encerrando, com as afirmações do Sr. Manuel, as dúvidas do Sr. Divino. Tanto    nesse 

http://www/
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como em outros exemplos apresentados, as representações socioculturais reforçavam a 

ênfase dos elementos telúricos na elaboração das crenças, dos ritos e das visões de mundo. 

A mística do  benzedor  é  retratada  por  Ortêncio  (2011)  no  conto  o ―Benzedor  de 

cobras‖. Neste a crença no místico é representado pela benzeção entendida como método 

comumente empregado para eliminar os males do corpo e da alma, assim como dos lugares, 

que é o caso da eliminação das cobras que estavam matando o gado na propriedade do 

Coronel João Galdino. 

O Coronel proprietário de imensidão de terras e gado, assim como de jagunços, se 

fazia respeitado pelo expediente da violência. Poder que não era empregado ao Chico 

benzedor, pois o Coronel não se arriscava a contrariar um sujeito que lidava com o sombrio 

mundo místico. Pela via da crença ao perigo do místico, o benzedor adquiriu poder sobre 

todos os homens, capaz de submeter até o próprio coronel aos riscos de lidar com o 

desconhecido. Peculiaridades do mundo sertanejo capazes de subverter a sólida ordem do 

poder baseado na riqueza e na violência. Artimanhas que inúmeros sujeitos anônimos 

recorreram para lidar com a opressão do fazendeiro. O poder temporal se submetia ao 

poder espiritual, ou eles se cruzavam. Em várias situações, o mundo obscuro dos mistérios 

teve nas rezas, nos votos, nas benzeções, um lugar de reforço, de encorajamento a partir do 

qual o sujeito desenvolvia uma cultura mística. 

Essa realidade iluminava a centralidade enraizadora da Fazenda-roça goiana, do 

mundo sertanejo, tais como a sociabilidade coercitiva sob o comando patriarcalista; a 

divisão do trabalho com as presenças da mulher, do homem, das crianças; o trato do poder 

na feição do coronelismo; o efetivo elo entre o carisma, a solidariedade e a permanência da 

exploração do trabalho; os costumes e os hábitos com ligação direta à natureza; o circuito 

da subjetividade sertaneja a partir do fundamento exercido pelo cristianismo patriarcal de 

roça ao envolver medo, obediência, respeito, preceitos sexuais; a distância e a descrença 

das instituições liberais modernas como o hospital, a escola, o cartório, a delegacia. Quase 

sempre a necessidade e o hábito de desenvolver a solução pelo suor do rosto, pela honra da 

casa, pela força das mãos. Em síntese: trabalho e terra mediados pelo suor sustentam esse 

mundo. 
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3.3 construindo uma síntese 

 
 

As imagens e os depoimentos não deixam dúvidas acerca da já tão propalada 

hierarquia de papéis no  tocante  às  relações  de  gênero.  A imagem da ―roda de prosa‖ 

exemplifica que aquele espaço-tempo era interdito ao fluxo e à presença feminina, embora 

sendo facultado o trânsito desta no horário de servir o café que, como se sabe, era de 

incumbência das mulheres da casa. Mas se esta e outras imagens servem para captar os 

contornos mais fidedignos possíveis da realidade que grassava no Goiás do período, servem 

também para conformar representações do real vivido em consonância com modelos de 

vida e horizontes mentais que, no limite, amesquinhavam ou apagavam outras 

representações menos estanques e muito mais atentas às mudanças. 

As  imagens também cumpriram uma  meta de  interpor ao olhar tudo  aquilo     que 

―cabia‖  na  representação  de  um  Goiás  que  se ―queria‖.  Nesse  sentido,  muitos  afrescos, 

desenhos, gravuras, de anônimos ou pessoas ―importantes‖ no cenário social goiano, foram 

fiéis a um modelo estético e ideológico que desde o século XIX ganhou terreno no Brasil, 

como as descrições dos viajantes naturalistas europeus tanto no plano textual quanto no 

plano imagético. 

Pelo plano imagético, os desenhos, as litografias e pranchas em geral, em franco 

acordo com o ideário firmado nos diários de viagem de tais viajantes, mostram que a 

natureza goiana já é tingida com as cores da imensidão, da uniformidade geomorfológico- 

florística, da pouca ocupação humana. Quando os elementos humanos aparecem, ganham 

as cores da decadência de costumes, do aviltamento do precário sopro de progresso e da 

deterioração do caráter. 

Evidentemente que munidos do ideário europeu, cosmopolita, capitalista e cristão, 

tais viajantes já interpelaram os lugares visitados sob o influxo da métrica e da estética 

predominantes nos ciclos intelectuais dominantes na Europa da época. Mas, apesar disso, é 

possível divisar brechas nesse olhar informado, ou seja,  mesmo  não fazendo apologia    ao 

―olhar desinteressado‖ porque científico, descritivo e objetivo, muitas vezes esse olhar fora 

de fato surpreendido por realidades que ora ―não cabiam‖, ora reforçavam a decadência do 

humano frente à imponência da natureza, em tudo aquilo que presumiam fazer parte das 

paisagens goianas. 
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Sobre tal aspecto, Immanuel Pohl, viajante naturalista austríaco, ao visitar uma das 

localidades goianas ainda na primeira década do século XIX, testemunhando sobre as 

práticas sociais do lugar, assevera que 

 

Enquanto tem uns vinténs no bolso, não mexem com as mãos. Conheci alguns 

desses elementos que tiravam a roupa suja e ficavam debaixo de uma árvore até 
que a negra a levasse e secasse ao sol; então tornavam a vesti-la e entregavam-se 

à ociosidade, sem se animarem a trabalhar para melhorarem a sua condição. Mas 

o pior é que pelo emprego de seu tempo desperdiçado pedem somas 

incrivelmente exorbitantes. Uma das peculiaridades deste país é que os  

habitantes parecem prontos a travar relações de amizades com o estrangeiro; o 

que é apenas um pretexto para atrair a pessoa e depois fazer-se  pagar  

cinicamente pelo menor favor. As trapaças são frequentes e não se pode dar um 

vintém adiantado sem ser logrado. (POHL, 1976, p. 142). 

 

Assim, como afirma Silva (2000), as ambivalências na descrição dos tipos sociais 

encontrados e contraditórias recomendações e queixas acerca dos costumes dão a tônica  

dos diários de viagens. Tudo o que não se encaixava no que se antecipava ser o Sertão 

goiano ganhava as cores do exotismo, mas tais descrições não só reproduziam o olhar 

eurocêntrico, como também uma desconcertante situação do viajante de não saber conduzir 

a fricção entre a identidade europeia, e por extensão das classes dominantes do Brasil e de 

Goiás do período, e a alteridade que lhe cabia demarcar
42

. 

Apesar do projeto europeizante ter sido o vencedor e, com isso, ter deixado marcas 

profundas na forma do goiano se ver quando comparado com outros povos da nação, as 

demais representações, silenciadas, amenizadas, amesquinhadas, sufocadas, distorcidas e 

convertidas à moldura da representação predominante, puderam ser abrigadas pela 

literatura  sem  a  linearidade  costumeira  e,  no  caso  das  imagens,  o ―desacerto‖  fica  por 

conta do ―exagero‖ em cristalizar o universo da roça/fazenda em certos ícones, deixando 

pouca margem para o improviso, para o ―não autêntico‖. Tem-se assim a impressão de que 

fora da corrente imensidão-rusticidade-truculência-patriarcado-abandono-produção para 

subsistência etc. não existe possibilidade outra para se pensar a relação espaço-tempo em 

Goiás. Como já evidenciado nas seções anteriores deste estudo, não se trata de abrir mão 

dos estudos já consolidados, mas de não assumi-los como aqueles que esgotaram as 

possibilidades de se pensar outros arranjos econômicos, sociopolíticos e culturais relativos  

a Goiás. 

 

 
 

42
Ver mais em Silva (2000). 
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Nesse viés, o panorama da paisagem goiana atual ao absolutizar e estereotipar cenas 

e aspectos da vida cotidiana, compondo uma espécie de catálogo para quem quiser 

comparar o que ontem existia e o que hoje existe no rural goiano, dá margem a 

questionamentos tais como: as imagens que representam a vida sertaneja goiana retratariam 

com acentuado grau de verossimilhança a vida, os aspectos societários, econômicos, bem 

como a estrutura de poder do referido período? Elas também não prestariam a acentuar ou 

sedimentar os elementos identitários de uma suposta goianidade em detrimento de tudo 

aquilo que desviasse do esperado? 

Moradores operosos, queijeiros, vaqueiros, roceiros, amansadores de burro bravo, 

peões de boiadeiro, benzedores, posteriormente, empreiteiros, estas e outras ocupações e 

especialidades já servem para desconstruir a ideia de que o sertanejo goiano era indolente. 

Longe de insistir na crítica já bem elaborada sobre a ideologia e a visão de mundo 

(natureza, homem americano, cultura etc.) terem informado, formado e enformado o olhar 

do viajante europeu, é preciso ressaltar que a natureza não privou esse sertanejo do mundo 

do trabalho, tornando quase que um protótipo do que Monteiro Lobato viria mais tarde a 

chamar de Jeca-Tatu, ela mesma vai motivar e acudir o par necessidade-criatividade no 

cotidiano da roça, da fazenda. Uma das passagens da entrevista com o literato Braz José 

Coelho refaz tais argumentos: 

 

O tirador de leite, por exemplo, que era aquele cara que ficava no curral pisando 
nos excrementos, na urina e tudo mais descalço dava uma espécie de fungo sei lá 

o que que é no pé que eles chamavam de mijacão, que rachava o pé e ia fazendo 

uma ferida por baixo. Então eles tinham que limpar aquilo e o remédio que 

passavam era o óleo do pau o mesmo que passavam no umbigo do bezerro ou 

numa bicheira de boi. Todos os recursos para resolver a existência concreta deles 

era retirado da natureza. Essa relação é uma relação muito próxima de uma 
relação muita estreita tanto é que a própria música fala a todo momento ou em 

animal, por exemplo, fala em cachorro, fala em burro, fala em cavalo, fala em 

boi, mas também fala em árvores, fala no ipê, fala na aroeira pra dizer que é uma 

coisa forte, fala nos passarinhos, eles tinham essa relação. (COELHO, 2009). 

 

 

As imagens mostram muito mais que a soma entre enquadramento, ângulo da mira 

de quem pinta ou fotografa o enredo daquilo que compõe um suposto flagrante do 

acontecer do mundo real. Quem retrata, enquadra, talha, descreve ou pinta uma cena da 

natureza ou dos fatos humanos, o faz com as ferramentas intelectivas, mentais, ideológicas 

e estéticas de sua época, do mundo em que cresceu e forjou sua forma de olhar. Tal 

inferência não  faz tábula rasa das imagens tradicionalmente elencadas para traduzirem   a 
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Espacialidade-temporalidade da Fazenda-roça goiana, pelo contrário, só reforça a 

importância delas, uma vez que põe a tônica naquilo que elas mais querem retratar ou, no 

limite, eternizar. 

Ora, se a realidade é difusa, cheia de meandros, viscosa e nada homóloga, as 

imagens que repetidamente reforçam um ou outro aspecto dessa realidade estariam, no 

mínimo, interessadas em colocar um ou vários elementos (quadros da natureza, hierarquia 

social, modos de ver o mundo, papéis sociais relativos à seguimentos sociais e aos gêneros 

etc.) numa evidenciação que monumentaliza o real, apagando a diversidade e reforçando 

uma leitura espaço-temporal previamente encenada. 

Com tal preocupação, faz-se necessário relançar olhares sobre a Fazenda-roça 

goiana, sobretudo sobre a vida doméstica e aquela imediatamente ao quintal e depois ao 

roçado. Nessa trilha, autores que destacam a importância dos traços antropológicos e 

sociológicos para o   aprofundamento da compreensão   do ―tempero‖  que  a  vida   foi 

ganhando ao longo do tempo nos sertões sem fim de Goiás são importantes, pois para levar 

ao extremo a averiguação e a compreensão da vida sertaneja em Goiás seria necessário 

considerar o universo de crenças, muitas delas advindas de construções arquetípicas, e sua 

função na nominação das paisagens. Necessário ainda seria falar daquilo que estrutura a 

vida, que conforma hábitos, estruturas de poder. Entretanto, mesmo percorrendo tais 

terrenos ―a voo de águia‖, neles filigranas ajudam na discussão sobre a relação espaço e 

paisagem em Goiás. 

Feita essa discussão, a tarefa é analisar os elementos que direcionaram a 

organização espacial Fazenda-roça goiana, evidenciando fatores endógenos e exógenos que 

compuseram sua formação histórico-espacial e, por ventura, delinearam as práticas 

espaciais do sertanejo e arranjaram a sua existência nos ditames da ruralidade 

predominante em Goiás no então período. Essa análise revela as diversas conjunturas 

espaciais da formação da Fazenda-roça goiana e suas influências na existência sertaneja 

goiana, marcadas na sociabilidade discutida nesse capítulo. 
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CAPÍTULO IV: “De sol a sol”: as relações de trabalho na Fazenda-roça goiana 
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Ontologicamente prisioneiro da sociedade, o trabalho, em todas as 

suas dimensões, é a base do auto-desenvolvimento da vida material 

e espiritual. A Geografia do Trabalho se põe em cena, para 

responder as perguntas em relação à realidade. Dessa forma, se 

não existe diferença em relação ao objeto, é para a ação do sujeito 

que as atenções se voltam. Isto é, em sua expressão geográfica o 

trabalho pode ser entendido tanto em nível da relação metabólica 

homem-meio, quanto na dimensão da regulação sociedade-espaço, 

nas suas diferentes manifestações. 

              

    Thomas Jr. (2002) 
 

 

Levantar cedo, buscar a lenha, ascender o fogo, fazer o café, acordar os filhos mais 

velhos para realização das tarefas, dar comida às galinhas, varrer o terreiro, mexer o sabão, 

fazer o queijo, jogar água nas plantas, pôr a galinha chocar, fechar a galinha com os 

pintinhos, lavar as vasilhas, arrumar a casa enquanto se faz quitandas, fazer o almoço, levar 

a comida no roçado, voltar para a casa, lavar a roupa na bica d‗água, mexer o sabão, 

remendar a roupa do marido, pegar a brasa de sabugo de milho, colocar no ferro de passar  

a roupa, passar a roupa, fazer café da tarde, pegar o pão de queijo na lata, levar para o 

marido no roçado, retornar a casa, procurar o ninho da galinha que bota no mato, atiçar o 

fogo, preparar o jantar, arrumar a cozinha após o jantar, tomar banho e ir se deitar. No dia 

seguinte a labuta se repete. 

Esse era o cotidiano de Maria que, grávida de seis meses, esperava a chegada do 

sétimo filho. Nesse período ela não tirava mais leite e não ia mais ao roçado ajudar o 

marido, era preciso ter cuidado com o ―seu estado interessante‖,  pois poderia colocar em 

risco o nascimento do filho esperado. Que seja homem desta vez, afinal o pai precisava de 

ajuda na lida dura, já que até então vieram cinco mulheres e apenas um varão, Tiãozinho, o 

primogênito, embora tenha acabado de completar nove anos de idade, era braço direito do 

pai, apartava o gado, passava os bezerros para tirar o leite, puxava o cavalo quando do  

arado da terra, tratava dos porcos e de outros afazeres que iam se desenrolando no dia a dia 

sob o adágio de que ―serviço de menino é pouco mais quem perde é louco‖. 

Adágio que também incluía a Marieta, irmã sucessora de Tiãozinho. Com oito anos 

de idade ela ajudava nos afazeres femininos, ajudava a mãe a varrer a casa, a tratar das 

galinhas, a buscar lenha, dentre outros afazeres leves. No entanto, sua grande contribuição 

era cuidar das irmãs mais novas, principalmente da Aninha que acabara de dar os primeiros 

passos, que ainda cambaleantes poderiam levá-la a se envolver em acidentes. Fato que 
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ocorreu com Tereza, sua irmã de sete anos, que aos dois anos de idade caiu da escada da 

cozinha que levava ao terreiro e quebrou o braço. Desde então, já do nascimento de 

Margarida, a outra irmã de cinco anos, os cuidados redobraram, aumentando a 

responsabilidade de Marieta com Aninha. Ainda porque, depois de três abortos, Aninha 

significava um alento à família, um incentivo a tentar o desejado segundo varão. Eis o 

cotidiano da família na Fazenda-roça goiana, onde o trabalho mediava o existir sertanejo. 

O trabalho como categoria da produção e reprodução da vida em sociedade foi um 

móvel essencial quando se buscava a compreensão dos contornos alcançados pela vivência, 

pela rotina, conquanto traços socioculturais gerais que permearam os arranjos do que aqui 

se nomeia Fazenda-roça goiana. Um capítulo então fora criado ao entendimento 

polissêmico-morfológico do trabalho, atentando para  com  os  sujeitos   instituídos as 

relações de produção, os instrumentos e forças produtivas, sua distribuição econômica e 

também as relações de poder
43

. 

Uma possibilidade efetiva na análise da Fazenda-roça goiana, pela via do trabalho,  

é dada pela compreensão da chamada sociedade do trabalho. Sem anuir à noção 

econômica-estrutural que subsome subjetividades às regras do mercado ou ao dinamismo 

transterritorial da estrutura, o mundo sertanejo goiano é elaborado no compasso do 

trabalho, sobretudo da incansável faina familiar, afetando, inevitavelmente, a totalidade dos 

conteúdos sociais, históricos e culturais. Daí o trabalho simples, fruto do sujeito simples e 

de instrumentos de produção igualmente simples como a enxada, a foice, o machado, 

dentre outros, vistos no imaginário como atrasados são expressões também de relações de 

poder, portanto definidores da organização de classe e da sociabilidade daquele momento. 

Acompanhando esse raciocínio, a reflexão sobre trabalho recai na sociabilidade 

sertaneja de Goiás. Parte-se então do pressuposto que esta é o todo existencial que reflete o 

conjunto das relações entre homem\natureza e homem\homem na produção e reprodução 

da Fazenda-roça goiana. Essa condição envolve alguns elementos decisivos que merecem 

uma discussão mais aprofundada. 

Primeiro é o trabalho como articulação da sociabilidade. Segundo são as condições 

conjunturais  do  momento  histórico  como  direcionadoras  da  relação  homem\natureza e 

 
 

43
Deixamos claro que, para nós, o trabalho ultrapassa a sociabilidade, ele é alavanca da produção do espaço. 

Por isso constitui a produção do valor e a luta de classes. 
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homem\homem no contexto da totalidade do mundo. Essa situação, reflete a interação do 

meio, da condição técnica e da regulação institucional no ordenamento particular da 

Fazenda-roça goiana. 

No que se refere às condições conjunturais do momento histórico, parte-se do 

princípio de que a cada momento a sociedade estabelece uma relação local com o espaço, 

mediada por uma condição técnica nascida das experiências locais,  porém direcionadas 

pela condição totalizadora de cada período. Como já afirmado anteriormente, o lugar não 

está alheio ao mundo, mesmo que essa interação pareça distante. 

A sociabilidade sertaneja da Fazenda-roça goiana é assim entendida como o modo 

de existir construída e mediada pela rede de relações advindas de sua organização espacial. 

Essa organização envolve mediações das condições naturais, das técnicas de produção  e 

das instituições que refletem a particularidade e a influência externa nessa existência. 

 
 

4.1 O mundo do trabalho no território sertanejo: exploração e subordinação do 

trabalhador(a) na Fazenda-roça goiana 

 

 
Se a sociabilidade resulta das relações e práticas contraídas pelos sujeitos nas suas 

múltiplas interações e no seu intercâmbio com a natureza, importante se faz compreendê-la 

em sua complexidade. A morfologia do trabalho é o caminho possível para desvelar a  

trama de situações que envolve uma diversidade de trabalhadores e trabalhadoras, sistemas 

de produção, articulação econômico-espacial e contradições, marcada pelo controle social  

e pela dominação de classe. 

A ideia de pensar a Fazenda-roça goiana a partir dos sujeitos que trabalham 

fundamenta-se num propósito de destacar a validade dessa categoria no processo de 

investigação geográfica. Elemento mediador da interação entre sociedade e natureza, 

constitui-se como componente primordial na relação entre os homens e deste com o 

substrato natural. Resulta desse processo o espaço geográfico, produto e produtor das 

práticas sociais e culturais. Assim, fundamenta-se no sentido ontológico do trabalho, como 

Engels (1876, p. 1), ao dizer que o mesmo ―É a condição básica e fundamental de toda a 

vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o 

próprio homem‖. 
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Entender a morfologia do trabalho na Fazenda-roça goiana significa também 

adentrar ao mundo sertanejo, perceber a relação dos sujeitos com as condições físico- 

naturais, com a imposição da distância em relação às áreas mais povoadas, o que criou 

sociabilidades singulares, podendo ser expressas nas diversas atividades desenvolvidas 

pelos povos do sertão. Através das práticas laborais também se vislumbram conexões com 

o processo de expansão da econômica capitalista. Notadamente, é na submissão do 

trabalho, nesta organização produtiva, que esse processo se encontra, o que pode ser 

revelado a partir das contradições, das situações de exploração e dominação/controle de 

trabalhadores e trabalhadoras. 

Outro aspecto que insere-se nesta proposta diz respeito à necessidade de apresentar 

novas interpretações para o período histórico que compreende a constituição da identidade 

sertaneja no território goiano. Alguns autores, a exemplo de Estevam (2004), fazem 

referência a esse período como fundamental no entendimento da formação econômico- 

social de Goiás, sendo que a fazenda criadora de gado foi responsável por forjar uma 

sociabilidade  marcada  pela ―homogeneização  do  trabalho‖.  Fazendeiro  e  agregado,  por 

exemplo, tinham atividades laborais e hábitos alimentares muito parecidos, o que reduzia a 

hierarquia e a posição social entre esses sujeitos. 

Contrário  a  essa  visão ―homogeneizadora‖,  a  proposta  que  segue  pauta-se  na 

análise das particularidades, das contradições e das relações de poder expressas através da 

morfologia do trabalho na Fazenda-roça goiana. Reafirmamos que por não estar separado 

do movimento da sociedade, portanto do modo de produção capitalista que encontra-se em 

fase de expansão mercantilista, entende-se que o território goiano não vive em uma 

situação de isolamento. A própria presença dos tropeiros e vaqueiros nos campos do 

Planalto Central brasileiro já indicava a ocorrência de múltiplas relações que a matriz 

espacial sertaneja mantinha com os centros dinâmicos do país. Decorrendo daí a ideia de 

que na Fazenda-roça goiana existiram relações de produção marcadas pela exploração do 

trabalho cuja acumulação pode ser evidenciada pela concentração de terras, pelas variadas 

relações comerciais e pelo poder político dos grandes fazendeiros, que marcou, por 

exemplo, o coronelismo
44

 nesse território. 

Em tais termos, este trabalho recorre também à literatura para capturar a 

multidimensionalidade  da  existência  e  diversidade  laborativa  na  Fazenda-roça  goiana. 

 

44  Ver mais sobre o assunto a obra de Campos (2003). 
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Élis(1991), Candido (2001), Cavalcante (2010), Coelho (1998), entre outros, oferecem 

análises  que  permitem  uma   leitura   mais  densa  desse  processo.  Para  além  de     uma 

―romantização‖ da vida no sertão, os autores, sobretudo Élis (1991), exploram a realidade 

violenta, desigual, opressiva e injusta no campo sertanejo. Na matriz espacial da 

sociabilidade sertaneja, homens e mulheres enfrentam situações humilhantes, de afronta às 

condições mínimas da dignidade humana. 

Insere-se nesse contexto a posição dos agregados, dos meeiros, dos peões, dos 

posseiros, das lavadeiras, das fiandeiras, das quitandeiras, dos vaqueiros, dos carreiros e de 

tantos outros trabalhadores e trabalhadoras que encontravam-se submissos nesse sistema de 

organização  social.  Nesse  universo  sertanejo ―machismo‖  e ―autoritarismo‖  dividem  o 

poder apenas com os mandamentos divinos, muitas vezes convocado para justificar as 

injustiças cometidas. É a partir dessa delimitação teórico-metodológica que a morfologia 

do trabalho na Fazenda-roça goiana é compreendida. 

 
 

4.2 As relações sociais de produção e o trabalho na Fazenda-roça goiana 

 
 

Ao pensar a morfologia do trabalho na Fazenda-roça goiana, uma primeira questão 

se apresenta à análise: como podemos classificar as relações sociais de produção e trabalho 

nessa organização espacial? Responder esse questionamento permitirá situar a Fazenda- 

roça goiana na divisão territorial do trabalho e ponderar que mesmo não comportando 

relações de assalariamento não é possível determiná-las não-capitalistas, simplesmente 

porque, apoiados em Santos (2014), na realidade o processo de expansão do capital se 

inicia pela constituição do sistema colonial e se aprofunda com a formação do Estado 

nacional. 

Essa proposta exclui a possibilidade de considerar a ocorrência de relações feudais 

no Brasil. Segundo Leite (2010), não é do feudalismo que se desenvolve o capitalismo na 

América Portuguesa, a acumulação ocorre via implantação do sistema colonial, cuja 

finalidade era promover a integração das colônias ao capitalismo mundial. Esse processo  

de acumulação primitiva permitiu, entre outras coisas, a Revolução Industrial na potência 

hegemônica europeia, portanto, existem diferenças fundamentais em relação ao modo de 

produção feudal. 
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O expediente colonial de produção de excedentes incorporáveis comercialmente 

baseava-se 

[...]  na  apropriação  extensiva  de  terras  que  deviam  se  tornar  rentáveis  pelo 
emprego do trabalho escravo na produção de mercadorias tropicais. Esse 

mecanismo, não pressupunha a propriedade da terra como fundamento da 

mobilização do trabalho [como ocorreu na transição do feudalismo para o 

capitalismo. (LEITE, 2015, p. 12) 

 

A terra funcionava, antes, como garantia de permanente investimento agrícola, 

como é afirmado por Faoro (1991), ou seja, terra e capital não se encontravam 

autonomizados, constituindo a terra o meio por excelência de objetivação do capital. 

 
Assim, seria mais adequado considerar que houve, no período da Fazenda-roça 
goiana, que abarca um momento de transição entre o Sistema Colonial, o Império e 
a Primeira República, uma substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. 

Essa nova morfologia foi uma condição história para a continuação da valorização 
comercial do capital, via produção de mercadorias agropecuárias para exportação, 
na forma de matérias primas, para as metrópoles. Esta característica antecipa a 

criação das condições de reprodução ampliada do capital, que envolve a imposição 
constante de separação dos trabalhadores dos meios de produção. (LEITE, 2010, p. 

13). 45
 

 

Sendo assim, as relações de trabalho na Fazenda-roça goiana devem ser entendidas 

no seu contexto histórico, momento em que, no Brasil, o quantitativo de população 

excedente ainda não era suficiente para intensificar a separação entre trabalhadores e meios 

de produção (a terra), condição essencial para a consolidação das relações de 

assalariamento. Assim, formava-se uma organização do trabalho particular baseada no 

regime de agregação, no qual ainda não era possível estabelecer uma rígida separação entre 

trabalho, propriedade da terra, capital e estado (LEITE, 2010), embora fosse possível 

verificar um processo de acumulação a partir da exploração do trabalho. A descrição da 

morfologia do trabalho na Fazenda-roça goiana vai auxiliar na compreensão do debate 

proposto. 

 
4.3 A morfologia do trabalho na Fazenda-roça goiana 

 

 

Analisar a morfologia do trabalho na Fazenda-roça goiana não é tarefa fácil. Corre- 

se  o  risco  de  cometer  injustiças  frente  ao  amplo  e  diversificado  mundo  do    trabalho 

 
45

No Brasil ―Esse processo tem de autonomizar (e o faz lentamente) o trabalhador da terra, mas também o 

capital da terra e o Estado do capital, que se encontram mesclados, respectivamente, nas personificações do 

trabalhador e do proprietário fundiário‖. 
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sertanejo. Isso impõe apontar alguns aspectos que influenciaram no processo investigativo. 

O primeiro diz respeito à falta de base empírica para qualificar as atividades laborativas. 

Decorre disso, a opção de realização da pesquisa em obras literárias, ou em livros e textos 

que tratam da formação econômico-social do território goiano. O segundo faz coro à 

intenção de verificar nas relações de trabalho na Fazenda-roça goiana o processo de 

acumulação do capital. Dessa forma, o interesse voltou-se para as atividades com maiores 

possibilidades de conferir esse processo. 

O ponto de partida, assim, é entender a constituição da Fazenda-roça goiana. Para 

Estevam (1997), que analisou a formação econômico-social de Goiás, a grande fazenda 

caracteriza-se como  a principal unidade produtiva no  período  que compreende  o   século 

XIX. Segundo o autor: 
 

A unidade básica - fazenda de gado - lidava tanto com a pecuária extensiva 

quanto com a agricultura de subsistência, atividades que constituíram um genuíno 

complexo produtivo. Pecuária extensiva-agricultura de subsistência significou 

um processo único, uma totalidade e não dois segmentos produtivos separados. A 

criação de gado, tanto no norte como no sul da província, exigia a produção de 

alimentos e esta, por sua vez, na incapacidade de desenvolver-se enquanto 

atividade autônoma, refugiou-se na organização produtiva criatória. (ESTEVAM, 

1997, p. 44-45). 

 

 

Originária de uma estrutura fundiária marcada pelo latifúndio e pela posse, a 

Fazenda-roça goiana formou-se por meio do sistema de concessões de sesmarias, mas 

também com a apropriação desregulamentada do solo que permitiu a concentração de  

terras e a manutenção do poder por algumas famílias. Frente à imensidão do território 

goiano, alguns optaram pelas fronteiras tomando posse de pequenas parcelas para garantir a 

sobrevivência. Outros que não tiveram condições de adquirir concessões agregaram-se nos 

latifúndios. 

Essa situação esteve atrelada à formação da propriedade da terra defendida por 

Martins (1979) como excludente e concentradora, o que na visão de Oliveira (2001) 

consiste no modelo de privação da propriedade da terra implantado pelo capitalismo no 

Brasil, o que se constituiu histórico no país
 
com ênfase aos dias atuais, delineado pela 

modernização da agricultura. Segundo Oliveira: 

 
Essas grandes extensões de terras estão concentradas nas mãos de inúmeros 

grupos econômicos porque, no Brasil, estas funcionam ora como reserva de 

valor, ora como reserva patrimonial. Ou seja, como instrumentos de garantia para 

o acesso ao sistema de financiamentos bancários, ou ao sistema de políticas de 

incentivos governamentais. Assim, estamos diante de uma estrutura fundiária  

violentamente concentrada   e, 
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Isto quer dizer que, no Brasil, o desenvolvimento do modo capitalista de 
produção se faz principalmente pela fusão, em uma mesma pessoa, do capitalista 

e do proprietário de terra. Este processo, que teve sua origem na escravidão, vem 

sendo cada vez mais consolidado, desde a passagem do trabalho escravo para o 

trabalho livre, particularmente com a Lei da Terra e o final da escravidão. Mas, 

foi na segunda metade do século XX que esta fusão se ampliou 

significativamente. Após a deposição, pelo Golpe Militar de 64, de João Goulart, 

os militares procuraram re-soldar esta aliança política, particularmente porque 

durante o curto governo João Goulart ocorreram cisões nas votações do 

Congresso Nacional em aspectos relativos à questão agrária, principalmente 
quando uma parte dos congressistas votaram a legislação sobre a Reforma 

Agrária. Assim, a chamada modernização da agricultura não vai atuar no sentido 

da transformação dos latifundiários em empresários capitalistas, mas, ao 

contrário, transformou os capitalistas industriais e urbanos. (OLIVEIRA, 2001,  

p. 186). 

 

 
Estevam (1997) ressalta que no regime de concessão de sesmarias os menos 

favorecidos eram excluídos da condição de proprietários, justamente por não se 

enquadrarem na situação de ―homens de bens‖. Essa conjuntura favoreceu a reprodução da 

figura do agregado e também do posseiro. Acrescenta-se a essa análise que o próprio 

regime de concessões e posteriormente a Lei de Terras, de 1850, foram instrumentos de 

constrangimento do livre acesso à terra. Conforme Leite (2010), além de contribuir com a 

manutenção do processo de acumulação do capital, via expansão da fazenda agropastoril, 

esse expediente cumpriu função importante na criação das condições de amadurecimento 

das relações de trabalho tipicamente capitalistas. 

O fazendeiro-proprietário foi o sujeito que encontrava-se em posição mais  

favorável na hierarquia social do período da Fazenda-roça goiana. Detentor da concessão 

da propriedade da terra, desfrutava de posição de poder sobre os demais sujeitos. Os 

fazendeiros que dispunham de contatos políticos ainda conseguiam maiores parcelas, 

beneficiando-se também da deficiência dos sistemas de demarcação, medição e registro  

dos estabelecimentos. Negociavam condições específicas para aceitação de agregados, 

parceiros, meeiros e outros sujeitos, necessários à manutenção e expansão da grande 

propriedade. 

Essa situação, todavia, não isentava o fazendeiro da lida com atividades de  

trabalho. O mesmo realizava funções produtivas. Desde as relacionadas ao manejo do gado 

até as ligadas ao cultivo e beneficiamento de alguns produtos como o arroz, o feijão, a  

cana, o açúcar, a cachaça, a rapadura, o queijo, a manteiga, o coro etc. Apesar da vida 
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simples, rústica e avessa às relações comerciais, o fazendeiro tradicional mantinha vínculos 

com o mercado, sobretudo através da comercialização do gado. Tal atividade decorreu de 

uma racionalidade singular, orientada pelas condições da região, pela cultura desenvolvida 

e combinação de recursos e experiências de vida acumuladas. 

Entre os fazendeiros-proprietários ainda havia uma distinção, pois os mais  

abastados também buscavam o poder político. No período Regencial no Brasil (1831- 

1840), proprietários de terras e de escravos adquiriam títulos militares, entre eles 

destacavam-se os de tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Isso dava a esses 

sujeitos o precedente de prender e julgar pessoas. Essa prática, que marcou a formação da 

Guarda Nacional do Governo Imperial, contribuiu para o surgimento do ―coronelismo‖ no 

Sertão brasileiro, o que ampliou o poder econômico e político dos grandes proprietários de 

terras. Com o precário sistema de regulamentação da propriedade fundiária, ficava ainda 

mais fácil manter a sua concentração e submeter agregados e posseiros às condições de 

exploração. 

No conto ―A enxada‖, de Bernardo Élis (1991), a relação hierárquica entre o grande 

proprietário de terras, os posseiros e os agregados fica evidente. Através da saga de 

Supriano, o autor destaca o abuso de poder e o controle social exercido pelo capitão  

Elpídio Chaveiro.  Fazendeiro, filho de senador e chefe político local, ocupava uma posição 

político-social superior a do delegado. Nesse contexto, Supriano, trabalhador despossuído, 

não havia pagado dívida contraída com o delegado. Por isso foi entregue a Elpídio. Para 

cumprir o acordo firmado, Supriano tinha que cultivar uma plantação de arroz. O problema 

encontrava-se no fato de Supriano não possuir ferramenta para realizar o serviço,  

tampouco ela lhe foi fornecida. Na impossibilidade de atender ao esperado Supriano, 

acabou morto a mando de Elpídio. 

O conto de Bernardo Élis (1991) explora o cotidiano do mundo rural sertanejo, as 

condições de vida dos trabalhadores, a violência e as injustiças. Nesse sentido, contrapõe- 

se à perspectiva  de  Estevam  (1997)  que  aponta  uma ―homogeneização  das  relações  de 

trabalho‖ na fazenda do século XIX. Essa perspectiva abre a possibilidade de problematizar 

as relações sociais de trabalho e evidenciar suas particularidades e contradições. Reforça a 

tese de Leite (2010) que defende a existência de relações de exploração do trabalho na 

fazenda agropastoril do século XIX, condição pela qual foi possível prosseguir com a 

acumulação de capital iniciada no sistema colonial, a qual era realizada via exploração do 

trabalho cativo. 
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Nesse sistema de divisão social do trabalho, os posseiros ocupavam uma posição de 

desvantagem em relação aos grandes fazendeiros. Gozavam de certa autonomia, pois 

trabalhavam com a família em suas parcelas de forma independente dos fazendeiros, 

cultivavam a terra, criavam pequenas quantidades de animais e beneficiavam alguns 

produtos. Isso fica claro quanto Élis fala de Joaquim Faleiro, sitiante pobre a quem  

Supriano pedia emprestada a enxada. Para o autor, o chacareiro 

 

[...] Vivia de fazer sua rocinha, que ele mesmo, a mulher e dois cunhados iam 

tocando. Vendiam um pouco de mantimento, engordavam uns capadinhos, 

criavam umas vinte e poucas reses e fabricavam algumas cargas de rapadura na 

engenhoca de trás da casa, mode vender no comércio. (ELIS, 1997, p. 85). 

 

 
Essa autonomia relativa, gozada pelos posseiros, permitia o desenvolvimento de 

práticas de trabalho pautadas na solidariedade e não condicionadas à lógica mercantil.  

Entre elas encontram-se os mutirões, que consistiam em estratégia eficaz de realização de 

atividades dispendiosas. Mais do que isso, o mutirão também traduz-se em uma prática 

sociocultural tendo em vista sua associação a movimentos festivos e religiosos. Segundo 

Cândido, essa atividade: 

 

Consiste essencialmente na reunião de vizinhos, convocados por um deles, a fim 
de ajudá-lo a efetuar determinado trabalho: derrubada, roçada, plantio, limpa, 

colheita, malhação, construção de casa, fiação, etc. Geralmente os vizinhos são 

convocados e o beneficiário lhes oferece alimento e uma festa, que encerra o 

trabalho. Mas não há remuneração direta de espécie alguma, a não ser a  

obrigação moral em que fica o beneficiário de corresponder aos chamados 

eventuais dos que o auxiliaram. Este chamado não falta, porque é praticamente 

impossível a um lavrador, que só dispõe de mão-de-obra doméstica, dar conta do 

ano agrícola sem cooperação vicinal. (CÂNDIDO, 1977, p. 68). 

 

 

Entretanto, do ponto de vista da inserção dos posseiros no sistema produtivo 

dominante vale considerar que eles não estavam isentos do processo de expansão da grande 

fazenda. Nesse aspecto, pondera-se que esses sujeitos cumpriam função importante na 

formação da grande propriedade, com a constituição de capital fixo, através da 

materialização do trabalho morto nas pequenas glebas. A formação de roçados, de 

pastagens, a construção de cercas e benfeitorias, todo esse trabalho acumulado era 

incorporado aos latifúndios a depender dos interesses dos grandes proprietários. Como os 
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pequenos agricultores não possuíam a documentação de suas glebas tornavam-se vítimas 

dos interesses políticos e econômicos dos fazendeiros. 

Geralmente o avanço do latifúndio ocorria acompanhado da ameaça, da violência e 

da agressão, o que obrigava os posseiros a negociarem uma forma de agregação à grande 

propriedade, ou mesmo a abandonar todo o trabalho realizado e deslocar para as fronteiras 

para reproduzir sua existência distante dos interesses latifundiários. 

Desprovidos de recursos e condenados a uma vida de submissão, os agregados, por 

sua vez, desempenhavam papel central na manutenção da grande propriedade rural. Apesar 

de realizarem atividades semelhantes a dos fazendeiros, sua condição de subordinação 

estava expressa pela não garantia de permanência na terra. Para Estevam (1997, p. 52), ―O 

contrato entre o fazendeiro e o agregado era verbal e sempre rompido quando o primeiro 

necessitasse da área ocupada pelo último‖. Assim, o sistema de agregação constituiu-se 

como principal mecanismo de controle social do trabalho na Fazenda-roça goiana. É nele 

que se fundamentava o constante processo de expansão da grande propriedade. 

De acordo Estevam (1997), a origem do agregado esteve vinculada ao próprio 

sistema de concessão das sesmarias. Como os ―homens de bens‖ e os donos de escravos 

eram beneficiados no acesso às terras, aos despossuídos restavam buscar as condições de 

sobrevivência a partir da estrutura imposta. 

 
A maioria estabeleceu-se dentro do latifúndio como morador, trabalhando como 

artesão ou cultivando para a própria subsistência; alguns tornaram-se sitiantes, 
contribuindo para o abastecimento das fazendas e funcionando como reserva de 

mão  de obra  para  qualquer  serviço  e no  todo,  representaram  uma  espécie  

de  "clientela"  dos grandes fazendeiros. (ESTEVAM, 1997, p. 46). 

  

Ao se referir ao sistema de agregação na fazenda mineira, Leite (2010) argumenta 

que o agregado e sua família vivenciavam uma condição de total disposição ao sistema 

estabelecido. Ele deveria atender de forma integral às demandas da fazenda, que não eram 

poucas: construção de açudes e represas, manutenção do curral, abertura e preservação de 

caminhos, construção de pequenas edificações, fabricação de instrumentos de trabalho, 

ordenha do gado, alimentação dos animais, consertos nas instalações da fazenda, 

construção de cercas entre outras atividades. Contraditoriamente, era no seu tempo livre 

que ele  poderia  plantar  sua  roça,  ou  realizar  atividades  não  ligadas  diretamente   aos 
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interesses do fazendeiro. Processo operante assemelhava-se com o da Fazenda-Roça 

goiana. 

Como bem colocou Estevam (1997), no sistema de agregação da Fazenda-roça 

goiana a sujeição do agregado se operava por contrato/acordo verbal. Isso ocorria 

exclusivamente entre o fazendeiro e o chefe da família agregada, portanto, era um sistema 

marcado pelo ―machismo‖ e pela sujeição de toda a família. Em casos de novas adesões ao 

regime, sobretudo por demanda de estabelecimento de moradias para os filhos que formam 

núcleos familiares, uma renegociação era realizada com o fazendeiro. 

Várias foram as estratégias de manutenção do sistema, o que desmistificava 

qualquer possibilidade de livre escolha do agregado. Além das relações e acordos firmados, 

vale lembrar o papel do sistema de endividamento e do abuso de poder nesse processo, 

reafirmando a defesa de Leite (2010) ao falar que o regime de agregação se formava pela 

necessidade de controle social do trabalho a partir do qual era possível extrair um mais-

valor das atividades realizadas. 

O Conto ―A Moagem‖,  de  Élis  (1981),  retrata  essa  realidade  na  relação  entre 

Jeromão (fazendeiro) e Totinha (agregado). 

 

Totinha, por exemplo, devia a Jeromão duzentos mil réis. Não conseguia pagar 

nunca essa quantia que agora já subia a quase trezentos, com os juros e 
adiantamentos. Fazia dois anos que estava ali sem ver um níquel sequer, só 

trabalhando para pagar os gastos, e cada vez a conta subindo. Bem que tentou 

fugir, certa vez. Mas Jeromão deu parte à polícia e dois soldados o trouxeram de 

volta para o Retiro, como um negro fujão. (ÉLIS, 1981, p. 115). 

 

 

Assim, agregado e sua família, atuavam em duas formas de trabalho aparentemente 

contraditórias (LEITE, 2010). Primeiramente se encarregavam das atividades laborais 

desenvolvidas diretamente na fazenda, as quais incluíam desde a plantação de pequenas 

lavouras até a manutenção das instalações da grande propriedade. Num segundo momento, 

nos tempos de folga, o mesmo se dedicava às atividades necessárias para a produção dos 

meios de vida. O nível de exploração da força de trabalho era tão agressivo que auxiliava 

na compreensão da importância do sistema de dominação fundado na violência e no abuso 

de poder para a manutenção dessa organização social do trabalho. 

A exploração do agregado não era condição só do trabalho, mais acima de tudo da 

sua existência. Essa situação tem sua denúncia mais forte na passagem do conto em que 



137  

Totinha, depois de ser humilhado por Jeromão e pela filha do fazendeiro, para acelerar no 

trabalho sofre um terrível acidente. 

 
O camarada abandonou o boi, tomou de duas canas no monte e com elas avançou 

para o engenho, a fim de as meter nas moendas de Jatobá, aproveitando-se do 

impulso do animal. Mas um pé escorregou na lama junto ao engenho, ele perdeu 

o equilíbrio, afocinhou e estendeu os braços para apoiar-se no soalho da  

máquina. Mas se apoiou foi nas moendas frias e pegajosas, arrastando a mão do 

homem, mascando-a, triturando unhas, ossos, nervos e músculos, repuxando do 

nervo cá dos ombros, cá das costas ... A faísca de uma ideia piscou no cérebro de 
Totinha e ele se agarrou a ela como um desesperado. Com a mão esquerda pegou 

o enorme facão jacaré que tinha pendente do correão, bicho afiado como  

navalha, com o qual cortava os canzis e as canas na roça. Pegou e desferiu no 

braço preso às moendas o primeiro golpe. A mão esquerda, porém, era uma mão 

lerda e o golpe não foi bom, não decepou o braço; Totinha ergueu novamente o 

pesado e afiado facão uma, duas, três, quatro vezes, até que se sentiu livre do 

queixo inexorável do engenho. (ÉLIS, 1981, p. 124). 

 

 
Totinha só foi socorrido quando Jeromão percebeu o sangue na garapa. Na narrativa 

denunciante de Élis, com ênfase ao descaso com Totinha, o importante naquele momento 

era não perder o produto que levaria ao prejuízo inaceitável pela gula da acumulação de 

Jeromão. ―Nesse momento, lavado em suor tentando estancar o sangue que jorrava aos 

borbotões, o pobre do Totinha desfalecia junto ao engenho, duma brancura de cera, a vista 

já pegando a escurecer‖. (ÉLIS, 1981, p. 126). 

 
Totinha sequer possui nome, é codinominado por um apelido composto por um 

sufixo diminutivo ―inha‖, rebaixando-o ainda mais, fazendo-o ainda menor. Ele é 

desprovido de identidade, não possui direito à cidadania, sequer possui o direito à 

vida. Por isso pode ser esmagado e triturado em meio à cana. O açúcar que dá 

sabor ao alimento mistura-se ao suor e ao sangue do trabalhador. 

(CAVALCANTE, 2010, p. 12). 

 

 

Em situação semelhante também encontravam-se meeiros e arrendatários, sem o 

livre acesso às terras dedicavam-se à agricultura nas grandes propriedades. Não eram 

obrigatoriamente agregados ou posseiros, tendo em vista que nos pequenos arruados 

também haviam trabalhadores livres que perambulavam em busca de afazeres. Os cultivos 

poderiam se destinar à alimentação da família como também à comercialização. No caso 

dos meeiros, o destino da produção poderia variar entre comercial ou para consumo 

próprio, porém esta não era a situação dos arrendatários que alugavam pequenas glebas 

para cultivo de produtos comercializáveis. 
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No que se refere ao sistema de pagamento da renda da terra, a meia parte da 

produção era adotada pelos meeiros. Já para os arrendatários, o aluguel da gleba poderia 

ser remunerado de outra forma, não necessariamente com a produção. Entre as duas formas 

de trabalho, o meeiro aparentemente era mais aceito, uma vez que os riscos assumidos pelo 

fazendeiro eram menores. Na pior das hipóteses, o proprietário ficava com a meia parte da 

produção. 

De qualquer forma, as atividades realizadas por meeiros e arrendatários também 

permitem verificar o peso da propriedade da terra na expropriação do mais-produto do 

trabalhador. Essa forma de remuneração pela utilização da terra teve papel central na 

expansão da grande propriedade e manutenção do sistema de dominação. 

Peão e o capataz também eram figuras presentes na Fazenda-roça goiana. Ao peão 

coube amansar animais de montaria e auxiliar vaqueiros no manejo do gado. Também 

poderiam ser agregados ou posseiros, mas as atividades realizadas eram especializadas. Em 

algumas situações o peão também se ocupava do transporte do gado para as invernadas, 

matadouros e charqueadas. 

Nesse caso, a viagem era longa e exigia habilidade com o rebanho e o 

conhecimento das estradas e pontos de parada e pouso. Eram contratados também por 

compradores de gado, vaqueiros, que se ocupavam de reunir e comprar grandes boiadas 

para serem comercializadas diretamente nos matadouros, ou nas invernadas, lugares 

especializados na engorda do gado. Segundo Chaul (2010): 

 

A figura do boiadeiro foi fazendo história pelas terras goianas. Peão de boiadeiro 

ou peão de boiada, dispostos ao destemor e a aventura, esse tipo de trabalhador 

moldado pela pecuária tornava-se cada vez mais apegado ás suas, cada vez mais 

sedentarizado em seu território, senhor de suas esperanças, dono de horizontes 

pré-traçados, ligado que como por uma raiz ao solo e ao gado nele produzido. Ao 

gado principalmente, por ser ele um elemento primordial para a consolidação da 

atividade. Chaul (2010, p. 128) 

 

 

Pode-se dizer que no período da Fazenda-roça goiana a pecuária foi a atividade que 

possibilitou e deu sentido à circulação no Sertão de Goiás. Por tratar-se de uma mercadoria 

auto transportável, o boi registrou presença marcante nesse território assim como 

contribuiu para alargar as fronteiras do interior do país. A agricultura associou-se como 

atividade complementar às unidades produtivas, tendo em vista a precariedade das vias de 

transportes e dos sistemas de locomoção, o que impossibilitou sua prática comercial. Dessa 
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forma, o peão, sobretudo o viajante, ocupava uma função de relevo na organização 

socioespacial da Fazenda-roça goiana, pois ele estabelecia conexões com as praças de 

comércio, conhecia os caminhos, rompia o isolamento e carregava consigo as informações 

e as novidades. 

O capataz, por sua vez, cumpria uma função essencial, relacionada à manutenção 

do poder político-econômico do fazendeiro. Fiscalizava as atividades produtivas da fazenda 

e cobrava dívidas contraídas por agregados, posseiros, meeiros, arrendatários e peões. Nas 

ações de incorporação de glebas de posseiros também era figura central, pois, equipados 

com armas, lançava mão do expediente da intimidação e da violência. Por outro lado, 

também auxiliava na segurança da comercialização de rebanhos, assumindo a 

responsabilidade de evitar prejuízos aos patrões. Sua presença refletia a fragilidade e a 

pouca autonomia do estado e de sua força coercitiva nessa organização social. 

A figura do capataz foi também retratada na personagem de Casemiro, que não 

levava a vida dura dos demais agregados, porque seus serviços eram outros. Este era o 

chamado capanga de Jeromão, suas atribuições era garantir, pela via da violência, o poder 

de Jeromão sobre os trabalhadores de sua fazenda. 

 

Casemiro não deixava o Retiro porque gostava da vida. Era topetudo, gostava de 

arrastar seu bagaço. Ele e Jeromão viviam aos gritos, mais no hora de ir buscar  
―um camarada fujão‖ ou dar alguns pescoções nalgum ―safado‖ que protestasse 

contra as contas apresentadas pelo patrão, estavam na mais perfeita harmonia. 

Casemiro vivia aos berros com a mulher e os filhos, a quem obrigava a trabalhar 

noite e dia impiedosamente. (ÉLIS, 1981, p.62). 

 

 
Outro fato de relevância para o entendimento do sistema de agregação, e que 

novamente envolveu Casemiro, foi a educação patriarcal e familiar que reproduzia a 

agregação, fazendo com que a próxima geração se mantivesse no mesmo regime. Nessa 

condição, a escola não era vista como bons olhos pelo pai e pelo patrão, esta significava 

para ambos o risco ao poder que mantinham o primeiro sobre a família e o segundo sobre o 

trabalho. 

Pois num vê que eu morava na fazenda dos Abreu. Mas o diabo do fazendeiro era 
um homem besta como o cão. Mandou me chamar um professor na rua, fez uma 

sala botou escola e pegou a exigir que meus filhos fossem estudar! Ora, 

temgraça! Se tudo quanto menino vai estudar, quem é que amanhã vai pegar no 

duro, éim? Me diga. Quem é que vai me ajudar a manter a família,éim? O 

Governo? Do seu canto, Jeromão se babava de gozo: - Aquilo é que era pensar 

certo! (ELIS, 1981, p.63). 



140  

No contexto do trabalho no interior da Fazenda-roça goiana, agregados, meeiros, 

arrendatários, posseiros e peões estavam submetidos a diversos mecanismos de controle. 

Entre eles destacava-se o endividamento. Para trabalharem e garantirem a reprodução da 

família, esses sujeitos necessitavam de ferramentas e mantimentos como: a foice, o facão, a 

enxada, o sal, as vestimentas etc. O ―sistema de barracão‖ garantia o fornecimento desses e 

de outros produtos a crédito e era mantido por grandes fazendeiros. A dívida contraída era 

paga com a produção e também com o rendimento do trabalho. Nesse cenário, se 

estabelecia uma relação de subordinação ao fazendeiro, forçando a aceitação das condições 

impostas. Em alguns casos, o não pagamento da dívida levava à tortura e à execução, como 

ocorreu no caso de Supriano, no conto ―A Enxada‖, de Bernardo Élis (1991). 

Esse sistema de comercialização de mercadorias necessário à reprodução da 

existência funcionava tanto como mecanismo de apropriação de excedentes do trabalho 

como também de manutenção do controle social. Na compra e venda dessas mercadorias 

ganhos comerciais eram obtidos de forma monopolística pelo fato da inexistência da livre 

concorrência. Por outro lado, como na venda das mercadorias era instituído um sistema de 

crédito, uma outra forma de submissão era contraída, pois sempre havia necessidade de 

adquirir tais mercadorias do mesmo barracão. Isso fica evidente nos escritos de Élis  (1991, 

p.  86),  sobretudo  nos  contos ―A  enxada‖  e ―A  Moagem‖  que  fazem  referência  a  esse 

processo. Segundo o autor, o capitão Elpídio  ―Era fazendeiro que exigia que todo mundo 

pedisse menagem para ele. Ele é que fornecia enxada, mantimento, roupa e remédio [...]‖. 

Como suporte à expansão da Fazenda-roça goiana, algumas atividades se 

desenvolveram como, por exemplo, as realizadas pelos tropeiros e vaqueiros. Esses sujeitos 

não estavam diretamente subordinados aos fazendeiros, pois boa parte do seu tempo era 

dedicado às longas viagens. No itinerário, fazendas e arraias eram visitados, onde 

encomendas eram solicitadas e produtos, de toda sorte, comercializados. Assim, a vida de 

tropeiros e vaqueiros compunha-se de uma constante despedida. Ao planejar a viagem, ao 

vivenciar as diferentes paisagens, ao estabelecer contatos com distintos arruados, ao 

enfrentar as ríspidas condições físico-naturais do cerrado, ao lutar pela sobrevivência nas 

condições adversas, os tropeiros se forjavam como sujeitos profundamente conhecedores 

da vida no sertão. Tal atividade demandava habilidades precisas e impressionava o homem 

sertanejo: 
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O trole leve da burrada resultava dos esforços do tropeiro. Exibia-se sempre a pé, 
mas suas pernas em arco denunciavam o velho hábito da montaria. Seu burro de 

estimação troteava sozinho, exibindo largos metais de prata reluzente na cabeça. 

A comitiva obedecia cegamente ao condutor, era ele quem tratava dos negócios. 

Seu vozeirão rouco e elevado, em meio aos ásperos estalos de chibata, embevecia 

os caboclos no estradão; era para ele que as belas caboclas do interior olhavam 

arteiras e com gestos provocantes. De fato, ser tropeiro nunca foi simples 

profissão, mas expressão sentimental de toda uma existência. (ESTEVAM, 2008, 

p. 502). 

 

Aos tropeiros cabia a função de garantir a conexão entre o litoral e o sertão. Em 

comboios, que variavam de tamanho, mulas, burros e carros de bois serviam à montaria e 

ao transporte de cargas. Enfrentavam caminhos e estradas precárias, marcadas também 

pelos riscos das tocaias e assaltos. Por isso, o comboio era necessário, bem como o 

conhecimento aprofundado das distâncias e locais seguros para estabelecimento de pousos 

e paradas para  descanso.  No lombo das  mulas  e  nos  assoalhos  dos  carros  de    bois, 

―Conduziam[-se] mantimentos,   tecidos,   armas,   ferramentas,   alpercatas,   ferraduras, 

panelões, sal, fumo, cachaça, móveis, enfim, uma imensa e variada coleção  de 

mercadorias.‖ (ESTEVAM, 2008, p. 499). 

Essa atividade, que teve início com a economia do ouro, prolongou-se por muito 

tempo, garantindo sua existência no contexto da Fazenda-roça goiana. Só perdeu em 

importância para a figura do vaqueiro, tendo em vista o papel assumido pela pecuária após 

a crise das reservas auríferas. Apesar da vida rústica nas propriedades rurais, algumas 

mercadorias eram necessárias. E sempre havia de encontrar nos armazéns dos pequenos 

arraiais e nos barracões das grandes fazendas o fumo, a cachaça, as ferramentas de  

trabalho, os medicamentos, os mantimentos e as mercadorias diversas, produtos 

consumidos pela população rural. Isso justificava o incansável trabalho dos tropeiros no  

seu ir e vir pelas estradas e caminhos do sertão. 

O vaqueiro, para Estevam (2008), cumpriu função basilar na organização 

econômico-social do período da Fazenda-roça goiana. Por constituir-se em principal 

produto exportável pelas unidades produtivas sertanejas no século XIX, o gado e as 

atividades ligadas à pecuária foram responsáveis pelo surgimento de importantes 

localidades: Itumbiara, Rio Verde, Jataí, Mineiros, Cristalina, Anápolis e outras. O 

vaqueiro, além de lidar diretamente com o manejo do gado, também incumbia-se de 

transportar grandes boiadas para as praças de comércio. Conduziam o rebanho pelos 

caminhos  e  estradas  que  serviam ―[...]  de  veias  condutoras  para  centenas  e  centenas  de 
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garrotes, todos para engorda nas terras do Triângulo e posterior abate em São Paulo‖. 

(ESTEVAM, 2008, p. 483). 

O trabalho do vaqueiro revestia-se de grandes habilidades, desde o conhecimento da 

montaria, do aspecto da manada, da segurança e dos riscos dos caminhos até da 

hospitalidade dos lugares visitados. Da mesma forma que o tropeiro, vivenciava e se 

apropriava profundamente da paisagem do sertão. O ato de viajar compunha uma 

existência marcada pelo constante movimento do pensamento e dos sentidos. 

 

[...] o ato de preparar uma viagem já era viajar. O caboclo do interior, ao ajuntar 

os utensílios e reunir cada peça do vestuário nos alforjes, já estava imaginando a 

sua utilização. Vivenciava cada detalhe de sua serventia. Já estava viajando. 

Tanto que os preparativos de uma viagem costumavam ser mais ricos e 

agradáveis do que a própria jornada. Quando um boiadeiro, ao cair da noite, dava 

uma olhada no tempo, na estação do ano, nos alforjes, na lua, aspirava o ar 

morno, sentia o cheiro da terra e pisava firme no toco do cigarro jogado ao chão, 

acabava de decidir a sua nova viagem. Restavam somente os preparativos para 
cumprir a gloriosa sina de conduzir bois, mulas e garrotes – sem qualquer pressa 

– para o horizonte da distância. (ESTEVAM, 2008, p. 480). 

 
 

A figura do invernista também se destacava nessa organização social do trabalho, 

que permitia a expansão da Fazenda-roça goiana. Concentrando-se na antiga região do 

sertão da Farinha Podre, atual Triangulo Mineiro, esse sujeito tinha um lugar estratégico na 

bovinocultura que se desenvolveu no território goiano. Articulava todo o comércio de gado, 

entre os produtores e os matadouros. Com imensos currais de engorda, os invernistas 

desfrutavam das condições naturais dos solos, dos depósitos de sal em Estrela do Sul e da 

proximidade das charqueadas paulistas. (ESTEVAM, 2008). O contato com a estrada de 

ferro Mogiana também permite compreender o desenvolvimento dessa atividade na região. 

Com o boi engordado na invernada, o lucro era garantido, pois o transporte até os 

matadouros paulistas nos vagões-estábulos não castigavam os animais, conservando o peso 

e o bom rendimento da carne. 

Pode-se associar a figura do invernista a de um atravessador, capaz de vislumbrar 

no comércio a possibilidade de acumulação de capitais. Outro aspecto a ser analisado diz 

respeito à crescente demanda de alimentos por parte da província de São Paulo, cuja 

atividade da cafeicultura encontrava-se em expansão. O invernista, consciente da 

oportunidade de negócios, logo se associou a outros atores para garantir o fornecimento de 

produtos. Dessa forma, com a contribuição dos invernistas, dos vaqueiros e dos donos de 
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matadouros e charqueadas, a Fazenda-roça goiana se inseriu numa divisão regional do 

trabalho. 

Por fim, cumpre falar do papel das mulheres na organização do trabalho 

capitaneada pela Fazenda-roça goiana. Apesar de quase sempre ser desconsiderado nas 

análises do mundo sertanejo, o trabalho feminino também cumpria função importante na 

reprodução das relações de produção. Lavadeiras, quitandeiras, fiandeiras, raizeiras, 

benzedeiras, parteiras entre outras realizavam atividades que garantiam a manutenção da 

casa, da família e de toda sociabilidade sertaneja. Mulheres que compunham o núcleo 

familiar de agregados, posseiros, meeiros, peões, vaqueiros e despossuídos de forma geral. 

Ao retratar o papel da mulher nas cidadezinhas do sertão, Estevam (2008) 

argumenta que: 

Quase não se fala nas anônimas lavadeiras, quitandeiras e tecedeiras [...]. Sabe- 

se da ocupação ininterrupta de mulheres nos córregos, no calor das cozinhas e no 

barulho descompassado do tear. Roupas limpas, remendadas com capricho, 

sovadas na pedra quente e estendidas nos fundos de quintais. Quitandas, licores e 

doces preparados com bastante antecedência para as festas do ano. Caroços de 
algodão perdidos pelo chão frio e batido de terra vermelha dos casebres, fios, 

brancos como a neve, dependurados pelos portais, e tecidos grossos com 

desenhos criativos e coloridos recortados, empilhados na despensa. Ao todo, 

peças reveladoras de uma árdua, contínua e anônima ocupação feminina. 

(ESTEVAM, 2008, p. 491). 

 

 

Tais atividades, descritas pelo autor, apesar de serem apresentadas como existentes 

nessas cidades, também faziam-se presentes no cotidiano da Fazenda-roça goiana. Alguns 

autores, como Élis (1965), mencionam o empenho das mulheres no trabalho pesado nas 

roças. Como a relação de agregação envolvia uma negociação prévia e também o 

endividamento, os serviços prestados na fazenda pelos agregados deveriam manter uma 

regularidade. Isso obrigava todos a uma vida de submissão, sendo que na falta de algum 

membro da família, sobretudo por motivos de saúde, os outros(as) deveriam cumprir com 

os compromissos assumidos. Nesse caso, mulheres e crianças também estavam sujeitos ao 

trabalho pesado. 

Novamente essa situação é evidenciada no conto ―A Moagem‖, especificamente a 

família da personagem Damas, que consumido pela cachaça, não tinha condições de 

cumprir com suas atribuições de agregado, o que era atribuído a sua mulher e filhos. 

 
Virava na goela o gole cachaça e caía ao pé de uma porteira de varas qualquer, 

onde ficava  ao sol  e ao sereno,  com  os  mosqueiros  a  lhe passear  pela boca  e 
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pelas narinas. A mulher com cinco filhos, inclusive a mais velha dava ataques, é 
que mantinha a casa, trabalhando de enxada, carreando mantimento, derrubando 

roça, plantando, colhendo e entregando a metade de tudo para o desalmado do 

Jeromão que bem se valia de sua condição de mulher para exigir uma metade 

bem avultada. (ELIS, 1991, p. 158). 

 

Essa é uma visão panorâmica da morfologia do trabalho na Fazenda-roça goiana.  

As diversas atividades descritas acima ajudaram a perceber a complexidade das relações 

sociais de trabalho que envolveu essa unidade produtiva e sua organização espacial. As 

práticas dos múltiplos sujeitos pesquisados contribuíram diretamente para a formação da 

identidade sertaneja. Por outro lado, também possibilitaram enxergar que na relação entre 

grande proprietário de terra e trabalhadores e trabalhadoras sertanejos houve sim uma 

relação de exploração, que também contribuiu diretamente para um processo de 

acumulação de capital verificável a partir da expansão da propriedade fundiária. 

 

 

4.4 Condições empíricas da relação poder e trabalho na Fazenda-roça goiana 

 

 
Imbuídos por esse debate, esta pesquisa se fez com sujeitos oriundos dessa  

realidade dando visibilidade a suas experiências no âmbito produção entre agregado e 

fazendeiro e a produção de alimentos. Foram entrevistas 20 pessoas, as quais relataram 

algumas experiências vividas. Elas foram previamente dividas em 2 grupos de 10 pessoas, 

sendo um grupo de origem de agregados e o outro de origem de fazendeiros. Fato 

justificado pela necessidade de perceber a representação de cada grupo no que se refere à 

vida de fartura no sertão. 

O ponto de partida para esse procedimento foi a ideia de ―Economia de abastança‖, 

expressão de Bertran (1978) para designar a produção de alimentos superior à necessidade 

de sobrevivência do sertanejo e ―Economia do excedente‖, expressão de Borges (1990), ao 

se referir à ocorrência do excedente e ao comércio local, em muitos casos pelo escambo de 

produtos já que o dinheiro moeda era objeto raro para a realidade goiana da Fazenda-roça 

goiana. 

Com as entrevistas, foi possível perceber que a prática de comercialização local da 

sobra pelo sertanejo goiano era comum e já planejada desde o momento da plantação. Não 

se produzia apenas para o consumo, havia uma intenção da sobra para a comercialização, 

mesmo porque a forma de adquirir o que não era produzido na unidade fazenda se dava 
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pela comercialização do que sobrava. Esse fato, permite defender que o conceito de 

subsistência esteve mais inteirado ao sistema de existência do sertanejo do que da simples 

produção de alimentos. ―O homem não precisa só de comida, mas de uma organização para 

obter comida‖. (CÂNDIDO, 1977, p. 49). 

Ao produzir excedente no vislumbre da aquisição do não-produzido por ele, o 

sertanejo, pela via do comercio local, foi inserido na rede de dependência do outro, do qual 

também dependeu sua existência. A produção do excedente ultrapassou o limite do mínimo 

vital
47  

ao  elevar  a subsistência sertaneja ao  nível das relações sociais. Nesse sentido, a 

individualidade da autossustentabilidade passa a ser questionada. 

 

Ainda no bojo da questão, discorda-se de estudiosos que afirmam que na sociedade 

sertaneja goiana havia uma produção de abastança, termo popularizado como fartura. 

Discordância alimentada pelo alijamento da sociedade de classe da época, figurada no 

fazendeiro e no agregado. A tuia
48  

cheia era uma condição do fazendeiro, contrária à do 

agregado que se valia das peripécias individuais, como a caça e a pesca para complementar 

a alimentação. O que é confirmado pelo senhor José
49

, 83 anos, filho de agregados. Quando 

questionado se a vida na roça era de fartura, respondeu: 

 

Fartura nada. Nois trabaiava o dia intero, de sol a sol, em troca de um litro de 

banha... As veis cabava o arroiz nois cumia mandioca com feijão e farinha até 

coiê o arroiz de novo... Carne era de argum bicho e de pexe que tinha muito 

naquela época. Teve um ano que não deu arroiz, nois cumemo mandioca o ano 

todo... Nois se virava pra vivê, nois era dez irmão, famia grande né? Era  uma  

pobreza danada, mais cumê nois cumia todo dia. 

 

 

Ainda sobre o excedente, percebeu-se a complexidade do assunto durante as 

entrevistas. Houve, em relação a isso, diferenciação nos posicionamentos dos  

entrevistados. As respostas foram diferentes de acordo com a origem dos participantes: se 

agregado ou fazendeiro. Para clarear a questão, tomamos como procedimento a 

classificação baseada em uma pesquisa na qual foi aplicado um questionário (anexo 3). 

Nesse questionário, os participantes quando questionados se no dia a dia do sertanejo no 

período da Fazenda-roça goiana havia fartura tinham a opção de responder sim, às vezes ou 

não. O resultado dessa pesquisa, gráficos 1 e 2, denota que a representação da abastança 

 
 

47   Expressão usada por Cândido (1977). 
48Utensílio para guardar alimento para consumo do ano, reabastecido no ano seguinte com a própria colheita. 
49Nome fictício. 
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pertence ao imaginário do não agregado, o que é condicionado a sua condição de posse da 

terra e de independência na produção. O agregado submetido ao mínimo vital, dada à 

exploração do seu trabalho, não corrobora com a ideia. Sua representação é da pobreza e de 

sofrimento, acentuada na fala do senhor José. A imagem do contrário revela as contradições 

da existência sertaneja. Chegou-se ao seguinte resultado: 

Gráficos 1 e 2: Representação da abastança pelos agregados e fazendeiros 
 

 
Fonte: Borges (2013). 
 

 

De posse do resultado, notamos uma variação das respostas no interior de cada 

grupo, o que reforça a complexidade da questão. No caso dos agregados, os 20% que 

responderam às vezes, em sua maioria, atribuiu o fato às intempéries naturais, lembrando 

determinado ano da década de 1940 em que não colheram arroz, componente básico da 

alimentação sertaneja, o qual, já lembrado na fala do Sr. José, foi substituído pela 

mandioca. Quanto aos que responderam sim, entendiam que a abastança consistia na 

possibilidade de se alimentar sem a preocupação da falta de alimento até a próxima 

colheita. Na verdade, estavam submetidos ao mínimo vital, mas não faltando o que comer 

(o di cumê, na linguagem sertaneja) se sentiam realizados. 

Quanto aos fazendeiros, a representação da abastança foi muito forte. A produção 

diversificada, e em grande quantidade, foi eminente. No entanto, o índice dos que 

responderam às vezes é de 30%. A causa predominante também foi entendida como as 

intempéries naturais. Porém, a ideia de comercialização esteve presente no conceito de 

abastança dos fazendeiros, ao contrário do agregado que se preocupava com o mínimo 

Vital. 
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O mínimo vital já era garantido ao fazendeiro pelo sistema de agregação. A 

preocupação era com a comercialização do excedente que garantiria o incremento do seu 

patrimônio, geralmente na compra de gado e de terra. Quanto aos que responderam não, tal 

resposta  foi  atribuída  à  condição  de  dificuldade  condicionada  pelo  uso  de     técnicas 

―!rudimentares‖, falta de tecnologias e, ainda, pela não necessidade de produzir em grande 

quantidade por falta de mercado consumidor. Esses se dedicavam à pecuária, vislumbrando 

a comercialização mais fácil. 

Ao analisar os componentes da pesquisa, a questão da abastança na Fazenda-roça 

goiana mostrou-se complexa e sujeita a determinadas condições da existência sertaneja. No 

entanto havia uma diferenciação clara entre a realidade do fazendeiro e do agregado, 

exigindo cuidado com a homogeneização da realidade sertaneja goiana. Nesse sentido, os 

defensores da abastança no Goiás da Fazenda-roça goiana cometeram o equívoco de 

alinhar a existência sertaneja do fazendeiro à do agregado, ignorando a relação de 

exploração. No mesmo patamar é questionável os que defenderam a camaradagem entre 

eles desviando a atenção da pedagogia do medo, instrumentalizada pelo catolicismo de 

roça que, no pacto de poder, deu margem ao mundo de obediência e à violência submetida 

aos desprovidos da posse da terra. 

Destacamos que não somos partidário dos que veem somente obediência e  

indolência na relação de classes no período da Fazenda-roça goiana. Mesmo antes da sua 

consolidação, já no adentrar das bandeiras, a resistência se fazia proeminente em terras dos 

Goyases, como mostra a luta dos Caiapós que não aceitaram a subjugação do homem 

branco e resistiram bravamente a ele. Painel retratado por Lourenço (2011) em seu 

romance Naqueles morros depois da chuva, vencedor do prêmio Jabuti em 2012. A obra 

retrata a viagem de Luís de Assis Mascarenhas em direção ao Arraial de Santana, ocorrida 

em 1739. Na ocasião, o então governador da Província de São Paulo tinha como intenção 

preparar a terra dos Goyases para se tornar província autônoma. No computo da história 

estão passagens fidedignas das várias batalhas de resistência dos Caipós contra a comitiva 

que significava ameaça eminente a sua terra e a sua existência. 

Outra forma de resistência, pouco discutida na produção acadêmica, porém 

corriqueira  nas  obras  literárias  regionais  como  nos  contos ―O  Retireiro‖ e ―A  Luta‖, 

pertencentes ao literato goiano Braz José Coelho, podem ser encontrados no livro Rastros e 

Trilhas (2009). Esses contos consistem no relato de entreveros, comum na realidade da 
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Fazenda-roça goiana que não raramente colocava em disputa fazendeiros e agregados, 

fazendeiros e sitiantes, evidenciando conflitos por terra, por produção dos roçados dentre 

outros. Geralmente violentos, esses conflitos eram armados pelo abuso de poder dos 

fazendeiros, os quais não eram aceitos e resistidos pelos oprimidos. 

No  conto  ―O  Retireiro‖,  também  se  faz  presente  a  discussão  do  movimento 

messiânico Santa Dica, ocorrido em Pirenópolis-GO, no ano de 1923, entendido como o 

primeiro movimento em Goiás que questionava a propriedade particular da terra ao 

defender que a terra era dada por Deus e para todos. Esse movimento enfrentou a violência 

dos fazendeiros que aliado à força policial o dizimou, como é relatado em parte do conto: 

 

Pois vai que a polícia chegou lá já era de noitão, caladinha, não fazendo barulho 
nenhum pra não espantar ninguém. E a gente na maior confiança na palavra da 

Santa. Chegou e cercou, por todos os lados, o arraial da Lagoa ... Alvoroço, 

gritaria, meninada chorando sem saber por que, correria pra todo lado, se 

juntando mais e mais na casa da Santa ... Daí em diante foi aquela confusão que 

não tinha tamanho ...era tiro dos dois lados. A polícia tinha até metralhadora 

despejando bala. Foram muitos que morreram. (COELHO, 2009, p. 122). 

 

Em outra modalidade destacamos a residência organizada, que para Mendonça 

(2005), foi impulsionada com a incorporação do Sul de Goiás às necessidades do Centro- 

Sul brasileiro. Segundo o autor, essa condição se deu pelas alterações nas relações sociais 

de produção e trabalho dada à influência da ferrovia e à migração de novos colonos para a 

região. Fato que acarretou na especulação fundiária com o aumento do preço da terra e por 

consequência o deslocamento da agricultura camponesa para áreas mais distantes, levando 

a perda da terra já trabalhada. Tais condições, aliadas à atuação do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), que disseminou a luta contra o latifúndio, insuflou movimentos 

revoltosos que lutaram pela permanência  na  terra, como  foi o  caso  da Luta do    Arrendo 

(1948-1952), desencadeada pela categoria dos trabalhadores da terra em Orizona-GO e a 

Revolta Camponesa de Trombas e Formoso (1950-1964) no Meio-Norte do estado
50

. Esses 

acontecimentos permitem afirmar que a Fazenda-roça goiana foi um período conflituoso e, 

por isso, lutas foram demarcadas em que os explorados se fizeram resistentes 

na disputa pela posse da terra e dos seus direitos de existência. 
 

Tais conflitos se intensificaram com o avanço do capital em Goiás, pela via da 

modernização do campo; seu caráter excludente concentrador colocou em curso o avanço  

 
50  A esse respeito ver mais no capítulo cinco de Mendonça (2004). 
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do latifúndio e a expropriação do camponês da terra e do seu modo de existir com a 

transição do rural para urbano. Por outro lado, colocou em cena a (re)existência sertaneja e 

a ação de grupos organizados impondo-lhes ao modelo capitalista de produção. Assunto 

aprofundado no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO V: Os caminhos da modernidade em Goiás e a crise da Fazenda-roça 

goiana 
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A modernidade e todas suas possíveis derivações têm sua 

materialidade que atinge o cotidiano da sociedade e modifica as 

relações sociais. As suas repercussões, a sua penetração nos 

múltiplos espaços do fazer político, social, econômico, dizem muito 

das relações de poder existentes. Efetivamente, é um processo 

contraditório, cria conflitos, destrói valores, inventa concepções de 

mundo e de vida. 
 

Berman (1990, p. 13) 

 
 
 

Nesse capítulo, uma discussão das intervenções no território goiano direcionada 

pela modernização territorial do Brasil se faz presente. Enfatiza-se, com isso, a complexa 

ação destruidora desse processo nos âmbitos político, econômico, social e cultural de 

Goiás. Fator determinante para o fim da predominância da Fazenda-roça goiana na 

organização espacial em Goiás. 

Por modernização em Goiás, esta pesquisa acompanha o raciocínio de Castilho 

(2014, p.17): ―se  a  modernidade  forma  uma  unidade  quando  consideramos  a  escala 

mundial, a modernização (ou as modernizações) corresponde à diversidade‖
51

. Nesse 

sentido, embora os moldes da modernidade orientaram a modernização territorial de Goiás, 

esta foi dotada de aspectos peculiares que envolveram tramas específicas para sua 

ocorrência. No entanto, se houve ações modernizadoras direcionadas a Goiás, elas estavam 

vinculadas ao projeto de modernização do território brasileiro que no primeiro momento se 

pautava na expansão industrial\urbana do capital internacional e no segundo momento na 

política de reestruturação produtiva do capital. 

Duas condições adveio dessa realidade. A primeira foi que a modernização esteve 

atrelada à garantia da lógica hegemônica capitalista, portanto da exploração e acumulação 

nas relações sociais de produção. A segunda foi que a modernização, pela via dos 

processos técnicos-produtivos e político-ideológicos, impôs uma realidade capaz de 

viabilizar essa garantia. Portanto impossível falar de modernização em Goiás sem 

considerar seus impactos na existência dos sujeitos que compuseram a realidade anterior a 

esse processo, ou seja, o sertanejo goiano. 

 

 

 

51
―Se a modernidade marca um período histórico influenciando a sociedade como um todo, a modernização, 

apesar de carregar os imperativos da modernidade, varia no tempo e no espaço. Isso significa que há 

modernizações e não modernização‖. (CASTILHO, 2014, p. 32) 
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Os anos de 1930 foram significativos no que se refere à expansão do capital 

industrial\urbano  no  Brasil,  alterando  a  dinâmica  política  e  econômica  do  país.   Para 

Ianni (1991) foi um período de desenvolvimento de um Estado Burguês que acelerou a 

evolução da indústria no Sudeste brasileiro e colocou em evidência a política da Marcha 

para o Oeste pautada em um projeto de nação, o qual propunha a integração nacional pelo 

desenvolvimento econômico do Oeste brasileiro. 

Essa conjuntura colocou Goiás no cenário político nacional como porta de entrada 

para realização desse projeto. O estado, pelas políticas territoriais, promoveu um conjunto 

de medidas que viabilizou a adequação do território goiano às novas exigências 

capitalistas. Notadamente, a construção de Goiânia foi o ícone desse processo, 

constituindo-se como o símbolo e o signo da modernidade no Centro-Oeste brasileiro. 

 
É que Goiânia passou a existir, plasmada no conflito entre o tradicional e o 
moderno, para dar vazão à criação de uma imagem de nação e elevar Goiás ao 

eixo econômico mais desenvolvido do país ... Fazia parte das premissas 

epistemológicas da Arquitetura moderna, a partir de sua visão prospectiva, pôr-  

se como instrumento de mudança do tempo, inferindo nos lugares de maneira, às 

vezes ou quase sempre, abrupta, gerando um olvidamento consciente do passado 

e desvalorizando, especialmente as tradições populares, que seria, em sua 

perspectiva, o mesmo que alavancar o futuro, construir o novo. (CHAVEIRO, 

2011, p.38). 

 

Na perspectiva de Chaul (2010), a década de 1930 se apresentou contrariando o que 

Goiás havia sido até então. A Primeira República, juntamente com a oligarquia que a 

comandava em Goiás, era combatida e veementemente vista como retrógrada. Nessa 

condição, como afirma o autor, as dicotomias (velho e novo, atraso e progresso, moderno e 

tradicional) centralizavam o debate político e econômico em Goiás. Na verdade, 

acompanhavam a sanha ―progressista‖ que se ocupava o Brasil modernista. 

Seguindo  o  raciocínio  de  Chaveiro  (2011),  Goiânia  se  enquadrou  na  lógica do 

―Desejo à Cidade‖ que emergiu no final do século XIX e foi até a década de 1930. Nesse 

período, a sistemática capitalista, suportada pela solidez da fábrica moderna, era expandir- 

se pelo mundo via urbanização. Nessa condição, como é defendido por Williams (1989), a 

cidade era o veículo da razão e as veias do progresso. ―O rural, à tradição, o tempo lento, o 

próprio mundo agrário, era tido como expressão do atraso. Uma vida urbana, uma cultura 

urbana, um sujeito urbano, uma subjetividade urbana eram sinais de um imaginário 

evoluído e progressista‖. (CHAVEIRO 2011, p.27). 
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Como foi visto, essa realidade foi avessa à organização espacial da Fazenda-roça 

goiana, o mundo  rural não  respondia  aos anseios do  capital no  Brasil, o  qual com    sua 

volúpia acumuladora pôs em prática o plano de superar essa condição. A década de 1930, 

pela política de Marcha para o Oeste, do governo Vargas, foi efetiva para esse 

acontecimento. Por isso, determinante para o fim da Fazenda-roça goiana. 

De acordo com Furtado (1979), o governo de Getúlio Vargas (1930 a 1945) criou 

condições infraestruturais para estabelecer o desenvolvimento econômico brasileiro guiado 

pelo setor industrial, pautado nos princípios políticos nacionalistas, visando certa 

autonomia nas decisões das políticas de desenvolvimento interno. Para tanto, seus 

primeiros quinze anos de governo serviram com sucesso para a centralização do poder no 

governo federal e o direcionamento da política econômica voltada ao desenvolvimento 

industrial brasileiro. 

 

 

5.1 Goiás no contexto da modernização territorial brasileira 

 

 
A deposição de Vargas em 1945 e a ascensão do General Eurico Gaspar Dutra 

(1946 a 1950) trouxeram ao Brasil um novo período político e econômico. Para Furtado 

(1979), no primeiro caso, a Constituição ditatorial de 1937 foi substituída pela Constituição 

democrática de 1946; no segundo, o nacionalismo foi substituído pela política econômica 

pautada no liberalismo e no setor privado. Condição que atendia diretamente aos interesses 

do capital externo e do setor privado, garantindo a aproximação do país com Estados 

Unidos, o que, mais tarde, significou uma relação de dependência. Nesse contexto, Ianni 

(1986) afirma que não houve por parte do governo incentivos públicos para o crescimento 

industrial nacional. Porém, houve um contínuo do crescimento, mas resultante do processo 

já em curso. 

A preocupação do governo Dutra com a política externa e com a consolidação da 

―democracia‖ no Brasil afetou a política de interiorização do desenvolvimento econômico 

pela via da Marcha para o Oeste. Nessa condição, a interferência da política nacional em 

Goiás foi irrisória, mas não nula, o que abalou a eficiência do planejamento econômico 

feito para o Oeste brasileiro. O que foi retomado com a volta de Vargas ao governo em 

1951. 

Ao retornar à presidência do Brasil (1951 a 1954), Getúlio Vargas encontrou uma 
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realidade diferente da que deixara em 1945. O crescimento do setor industrial encaminhara 

rapidamente o país para uma sociedade urbana com a consolidação de importantes centros 

urbanos  –  São   Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Belo   Horizonte,  Salvador   –  o   que   também 

possibilitou a expansão do setor terciário e o desenvolvimento de uma sociedade pautada 

os preceitos da urbanidade
52

. 

Diante a essa realidade coube a Vargas desenvolver um plano de governo que 

abarcasse essa mudança e o incremento do desenvolvimento industrial brasileiro. Nessa 

condição incluía-se a retomada da interiorização do desenvolvimento econômico nos 

moldes da Marcha para o Oeste que foi alijada pelo governo Dutra. De acordo com Ianni 

(1986), essa medida foi tomada pela via do Plano Nacional de Reaparelhamento 

Econômico, com o codinome de Plano Láfer, em referência ao então ministro da fazenda 

Horácio Láfer. Esse plano foi direcionado ao investimento em indústrias de base, 

transporte, energia, frigoríficos e modernização da agricultura
53

. Esse último afetou 

diretamente a estrutura Fazenda-roça goiana. 

A industrialização continuou como centralidade no segundo governo de Vargas, 

principalmente na indústria de base e na infraestrutura para a garantia da futura expansão  

da indústria moderna, o que ocorreu no governo de Juscelino Kubitschek. Esse governo 

garantiu a expansão do capital industrial no Brasil, inclusive a modernização da agricultura 

que mais tarde colocaria Goiás no cenário do mercado internacional. Já afirmado, a 

industrialização brasileira ganhou novo impulso no governo de Juscelino Kubitschek de 

Oliveira (1956 a 1961), sistematizado pelo Plano de Metas
54

, o qual pautava-se na 

expansão da indústria de base como a automobilística, a indústria pesada e a de material 

elétrico com estímulos aos investimentos privados nacionais e internacionais. 

 

52
À medida que progredia a divisão social do trabalho e a diferenciação social interna da sociedade brasileira, 

as classes sociais tornavam-se mais configuradas e representativas. Nessa época, a burguesia industrial e o 

proletariado, por exemplo, já eram uma realidade política e cultural, ao lado da classe média, bastante 

ampliada, e dos setores agrário, comercial e financeiro da burguesia. (IANNI, 1986, p. 120). 

―
53

Importante considerar que esses investimentos só foram realizados mediante negociações com os Estados 

Unidos. A participação desse país correspondia à conciliação entre a decisão dos governantes de impulsionar 

o desenvolvimento econômico brasileiro (diante da escassez de recursos financeiros e tecnológicos) e à nova 

fase de expansionismo econômico norte-americano‖. (LIMA, 2009, p. 32). 
54

―Vale ressaltar  que o Plano de Metas, ao mesmo tempo em que promoveu a criação de novas e  grandes 

empresas resultando em crescimento e desenvolvimento, gerou também o acúmulo de capital, desigualdades  

e desequilíbrios. Esse plano não conseguiu estimular a modernização das pequenas e médias empresas 

nacionais, pois esses empresários não dispunham de condições para se beneficiarem dos programas de 

investimentos governamentais, já que os programas governamentais privilegiavam a grande burguesia 

industrial nacional e internacional‖. (LIMA, 2009, p. 36). 
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O maior feito desse governo foi a construção de Brasília, juntamente com a política 

de integração territorial, materializada no modal rodoviário. Ambas interferiram 

diretamente na produção do território goiano. A proximidade com Brasília e importantes 

rodovias –BR-020, Brasília-Fortaleza, passando por Formosa; BR-040, Brasília Sudeste, 

ligando Goiás a Minas e Espírito Santo; BR-050, Brasília-São Paulo, passando pelo  

Sudeste Goiano e Triângulo Mineiro; BR-060, Brasília-Mato Grosso e Paraguai, passando 

pelo Sudoeste Goiano; BR-153, Brasília-Belém, cortando Goiás de norte a Centro-Sul e se 

constituindo numa espécie de espinha dorsal de parte de Goiás e Tocantins (ainda Goiás) – 

garantiram que a integração nacional passasse obrigatoriamente por Goiás. 

Goiás chegou ao fim do governo de Juscelino Kubitschek intensamente modificado, 

devido às intervenções sofridas nos últimos trinta anos. Da construção de Goiânia à 

construção de Brasília, passou por interferências políticas por parte do Estado nacional que 

nunca sofrera na sua história e, portanto, atingiu um nível de mobilidade que transformou 

significativamente a sua dinâmica socioeconômica e cultural. 

Seguindo o raciocínio de Ianni (1986), o período de 1930 a 1960 promoveu um 

grande avanço no desenvolvimento econômico do país com destaque à interiorização desse 

desenvolvimento, que foi significativo em Goiás. No entanto, mesmo com a tentativa de 

Vargas, a emancipação econômica do país não foi determinada, pelo contrário, foi 

intensificada no governo de Juscelino Kubitschek, o que ocorreu foi uma total 

interdependência e submissão ao capital internacional, principalmente aos Estados Unidos. 

Acompanhando essa lógica, desenvolveu-se no país um modelo de desenvolvimento que 

alijou os interesses da sociedade em geral, intensificando desigualdades e contradições 

sociais. 

No período de 1961 a 1964, o Brasil viveu uma fase crítica na história, culminando 

no fatídico Golpe de 1964. A diminuição das taxas de crescimento da economia, o aumento 

da taxa de inflação, o desarranjo político com a renúncia de Jânio Quadros desenharam um 

cenário de difícil administração, portanto de crise. Nesse cenário, o cerne do debate e do 

conflito político era o rumo econômico que o país deveria seguir: caminhar em direção ao 

nacionalismo proposto por Vargas ou continuar, e até mesmo acentuar a 

internacionalização da economia como orientava Juscelino Kubitschek. Essa condição 

colocou em conflito os setores de esquerda e conservadores, intensificados com a tentativa 

de golpe por parte dos conservadores ao tentar impedir à ascensão do vice-presidente João 

Goulart à presidência do país, como garantia à Constituição de 1946. 
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Com o fracasso do golpe, João Goulart assumiu a presidência, porém não contava 

com o apoio  do  congresso  composto,  em sua  maioria,  por  representantes da burguesia 

agrário-exportadora, aliados das forças conservadoras e do capital internacional, os quais 

eram contrariados pelos ideais nacionalistas do então presidente. As forças dos opositores, 

figurados nos militares, impediram o contínuo de João Goulart com o golpe militar de abril 

de 1964. 

O setor agrário brasileiro se constitui em um ponto de debate na política econômica 

desse período. Gonçalves Neto (1997) afirma que duas principais linhas de análise 

apontavam ou para a aplicação de uma reforma agrária, ou para a modernização das 

relações de produção, negando uma intervenção sobre a estrutura agrária do país. A 

segunda opção prevaleceu, e os governos militares assumiram a tarefa sem preocupação 

com os problemas sociais que afligiam o setor agrário na época. 

Se as transformações promovidas na estrutura agrária brasileira teve sua fundação 

nos anos de 1930, juntamente com a política de desenvolvimento urbano\industrial, 

intensificada nos anos de 1950 com expansão do capital para o Oeste brasileiro, foi a partir 

de 1964 que ela realmente se efetivou. Nessa perspectiva, 

A modernização da agricultura consiste num processo genérico de crescente 
integração da agricultura no sistema capitalista industrial, especialmente por 

meios de mudanças tecnológicas e de ruptura das relações de produção arcaicas e 

do domínio do capital comercial, processo que perpassa várias décadas e se 

acentua após a década de 60. (GRAZIANO DA SILVA, 1996, p. 30). 
 

Acompanhando o raciocínio de Graziano da Silva (1996), coerente se faz afirmar que o 

processo de modernização implantado no campo brasileiro pelos militares negou a 

proposta de uma reforma agrária, pelo contrário, priorizou o latifúndio e impediu a 

democratização do acesso à terra.  O Estatuto da Terra foi o veículo crucial para essa 

realização, pois favorecia a propriedade capitalista da terra como é discutido em Martins 

(1986) e Fernandes (1999, 2000). 

O fato a destacar, e o que mais interessa a esta pesquisa, foi a consolidação da 

modernização do campo no Brasil pelos governos militares. Condição que também 

consolidou Goiás na lógica da acumulação capitalista constituindo-se no território que mais 

sofreu intervenção política, econômica, social e cultural. Seguindo essa perspectiva, um 

quadro elencando as principais políticas e projetos implantados em Goiás no período 

entendido como preparatório para a modernização do território goiano (1930 a    1970) foi  
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elaborado. Cenário responsável pela passagem do Sertão para o Cerrado e o fim da 

Fazenda-roça goiana. 

 

Quadro 1: Políticas públicas implantadas em Goiás 1930-1970 
 

Período Projeto Diretrizes 

 
 

1930 – 

1964 

 

Expansão da estrada de 

ferro no território goiano 

O projeto foi efetivado no respectivo período nos 
municípios de Silvania, Anápolis, Leopoldo de Bulhões, 

Bonfinópolis, Bela Vista de Goiás, Senador Canedo e 

Goiânia. 

 

 
 

 

 
 

1932 

 
 

Criação da Fazenda 

Modelo no município de 
Urutaí 

Vinculada ao Departamento Nacional de  Produção Animal 

do Ministério da Agricultura, essa fazenda  buscava 
exemplares bovinos para seleção de espécies animais

 que melhor se 

adaptassem às condições da região, devendo multiplicar o 
plantel e distribuí-los aos criadores. (AURÉLIO NETO, 

2014). 

 
 

1933-1937 

Construção de Goiânia e 

transferência da capital 

O projeto integrava a proposta de integração do território 

nacional. A escolha da nova capital esteve vinculada aos 
aspectos de localização e distribuição de mercadorias. 

 
 

1934 

Planos Nacionais de Viação 
Apresentavam propostas para diferentes modalidades de 

mobilidade, entretanto predominavam propostas para o 
transporte rodoviário. 

 
 

1938 

Criação da Carta de 

Crédito Agrícola e 
Industrial 

Tinha o propósito de contribuir para a modernização e 

expansão das atividades pecuárias. (Lei n.º 454, de 9 de 
julho de 1937). 

 
1941 

Colônia Agrícola de Goiás – 

Ceres 
Implantação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás no 

município de Ceres. 

 

 
 
 

1948-1950 

 
Criação dos Postos 

Agropecuários 

Propostos à prestação de assistência técnica direta aos 

lavradores e criadores com o fim de aumentar, melhorar e 
defender a produção, sendo localizados na zona rural em 

torno de cidades e, eventualmente, nas zonas suburbanas 

(BRASIL, 1948). 

 
 

1956 

Construção de Brasília e 

transferência da capital 
nacional 

Diz respeito à transferência da capital nacional para o 

planalto central, criando dentro do território goiano uma 
nova unidade federativa: o Distrito Federal. 

 
1958 

Construção da BR 153 Tinha (tem) por função integrar as unidades federativas de 
Norte a Sul do Brasil. 

1960 – 
1970 

Expansão da malha ferroviária  

Construção do Ramal Brasília. (CASTILHO, 2014). 

 

 
 

1967 

Criação da 

Superintendência do 
Desenvolvimento do 

Centro-Oeste (SUDECO) 

 

Objetivava a integração Centro-Oeste (CO) com as demais 

regiões do Brasil, consolidando sua participação na 

economia nacional. 

 

 

 
 

1968 

 
Expansão da malha ferroviária 

Inauguração da nova estação na margem direita do rio 

Corumbá com o nome de Roncador Novo para atender o 

novo trecho da ferrovia entre Araguari-MG e Pires do Rio-
GO e a saída para o ramal de Brasília. (CASTILHO, 2014). 

Org. Borges. J. C. P (2014)
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O quadro de ações políticas demonstrou a intensidade da ação do estado na 

intervenção em Goiás de 1930 a 1970, evidenciando sua articulação no desenvolvimento 

do capital no Centro-Oeste brasileiro, que se deu pela via da modernização do campo, por 

sua vez, atrelada ao projeto de industrialização e urbanização do Brasil. Tais políticas 

promoveram mudanças substanciais na organização espacial de Goiás, o que pode ser 

analisado com os dados que se seguem. 

 

            Gráfico 3: Estado de Goiás: Evolução demográfica, 1920 - 1970 

 

              Fonte dos dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. In: IPEA DATA (2015) 

 

 

            Gráfico 4: Estado de Goiás: distribuição da população presente 1940-1970 

 

               Fonte dos dados; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. In: IPEA DATA (2015) 
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Os dados dos gráficos de crescimento e distribuição populacional revela um 

crescimento rápido (400%) da população do estado de Goiás no período de 1920 a 1970. 

Condição influenciada pela, já descrita, ação do estado via políticas territoriais. Os dados 

também indicam uma redução da população rural e um crescimento da população urbana, 

tendência que se consolidou na década de 1980 e chegou aos dias atuais com 90, 29% da 

população residente no setor urbano, segundo dados do IBGE (2010). Essa realidade 

assegura que a política de urbanização foi eficaz no Centro-Oeste brasileiro, com a 

característica predominante de esvaziamento do campo pela modernização, já que o 

crescimento da indústria em Goiás foi incipiente nesse período, como pode ser visto no 

gráfico 3, portanto não se constituiu como um grande atrativo populacional. 

 
           Gráfico 5: Estado de Goiás: Valor adicionado por setor da economia 1939 - 1970 

 

               Fonte dos dados; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. In: IPEA DATA 2014. 

 
 
 

A característica econômica do crescimento urbano em Goiás pode ser percebida 

pelo setor de serviços. Com a criação de Goiânia e o crescimento econômico de Anápolis, 

iniciou-se um processo de transformação da divisão regional do trabalho que saiu da 

atividade primária diretamente para a terciária, sem passar pela secundária. (CHAVEIRO, 

2001). Dito de outro modo, Goiás não passou pela industrialização para se inserir na 

sociedade industrial que se consolidava no Brasil no mesmo período. Se no Sudeste 

brasileiro, a indústria alavancava o setor terciário no processo de urbanização da região; no 

Centro  do  país,  o  setor  terciário  chegou  orientado  pela  indústria  do  Sudeste  sem     a 

exigência da sua instalação no território goiano e, esse setor, se tornou um forte elemento 

urbanizador da região, antes ainda da chegada da agroindústria em Goiás. 
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A sinuosidade da linha que delimita a evolução do setor agropecuário demonstrou a 

realidade da atividade no período. Embora já consolidada como principal atividade do 

estado, os intempéries da natureza, a dificuldade de atingir o mercado consumidor devido à 

precariedade do transporte garantiu a esse setor uma oscilação no crescimento. No entanto, 

foi o representante maior da economia goiana no período de 1930 até final da década de 

1960, quando foi suplantado pelo setor terciário, era a economia urbana se consolidando 

como força maior em Goiás no pós-1970. 

Da metade da década de 1950 até o fim da década de 1960, as políticas 

governamentais, tanto do governo federal como do governo estadual, estiveram 

direcionadas à implantação de infraestrutura necessária para iniciar as transformações do 

espaço goiano para a implantação dos projetos de expansão agrícola e pecuária 

direcionados ao mercado internacional. O fim da década de 1960 foi o momento em que o 

governo goiano pensou nas estratégias de ações para implementar um amplo projeto de 

modernização da economia goiana, aumentando a capacidade de produção agrícola e 

pecuária e trazendo para o território goiano as indústrias de beneficiamento desses 

produtos, as chamadas agroindústrias. 

De acordo com Borges (2007), no período de 1962 a 1966, a Companhia Elétrica de 

Goiás (CELG) e o Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás (DERGO) foram 

responsáveis pela maioria dos recursos externos investidos em Goiás por meio do governo 

estadual. Os dois órgãos juntos foram responsáveis por 91,88% dos recursos recebidos do 

governo federal e de investidores internacionais, o DERGO foi responsável por 27,95% do 

total desses recursos para abertura e pavimentação de rodovias no território goiano, ficando 

explícita a atenção do estado com as condições de fluxos de mercadorias, moedas e mão de 

obra. 

As intervenções políticas no território goiano no período discutido, sem dúvida, 

foram condicionadoras do crescimento urbano em Goiás, principalmente no que refere às 

redes de transportes como demonstrado no mapa 6. Como pode ser visto, o número cidades 

nascidas das ferrovias e rodovias foi bastante significativo. 



161  

MAPA 6 
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O que estamos evidenciando é um período de transmutação, a passagem de um 

Goiás da troca simples – Fazenda-roça goiana – para um Goiás da troca acumulada – 

Empresa-fazenda – que culminou na transferência de uma população da vida rural para a 

vida urbana, colocando em cena a mudança da cultura goiana refletida na cultura do 

sertanejo, nos seus gostos, seus valores, seus hábitos, seu lazer. Período que trouxe, 

concomitantemente, novas demandas afeitas ao universo do consumo e da vida como um 

todo. 

Seguindo esse raciocínio, quadro abaixo sintetiza periodicamente a consolidação e 

queda da Fazenda-roça goiana. 

Quadro síntese: Periodização da Fazenda-roça goiana 

1º Período: Antecipação da 

Fazenda-roça goiana 

―Do  roçado  plantado  na  trilha  das  minas  às  fazendas  do 

tempo do rei‖ 

 Demarcando um período que vai da fundação dos primeiros 

vilarejos, comandados pelo ritmo e pela intensidade das 

atividades de extração aurífera, à conformação de algumas 
unidades produtivas (agricultura e criação de gado) ainda 

regidas por regimentos editados pela coroa portuguesa e 

materializados no regime de sesmarias. O fim desse período 
coincide com o esgotamento dos veios auríferos e o refluxo 

da atividade mineradora na Província de Goiás 

2º Período: Hegemonia da 

Fazenda-roça goiana 

―Do  apogeu  da  Fazenda  repisada  pelo  gado  ao  tempo  das 

tropas e boiadas‖ 

 Meados do século XIX ao primeiro quartel do século XX. 

Evidencia-se, nesse período, o realce da opção agropastoril 

por parte das elites locais e um maior fluxo das atividades  
dos tropeiros e dos boiadeiros, denotando maior ligação do 

território goiano com o Sudeste do país, bem como com 

outras áreas como a Bahia, o Maranhão e outros estados do 
Norte/Nordeste brasileiros. 

3º Período: Período preparatório da 

modernização do campo em Goiás e 

fim da Fazenda-roça goiana 

―Do Sertão ao Cerrado: trilhos e estradas da modernidade em 

Goiás‖ 

 Como bem asseverou a literatura marxista, todo momento de 

apogeu de qualquer formação histórico-social já traz em seu 

bojo o gérmen de sua superação. Em Goiás não foi diferente, 
a modernidade, marcada pela ferrovia, pela Marcha para o 

Oeste, pela construção da nova capital, e, depois, pela malha 

rodoviária, acelerou o declínio do tempo hegemônico da 

Fazenda-roça, plasmando, ainda no seu interior, novas 
conformações socioespaciais, novos agentes históricos e 

novas demandas. 

Org. Borges. J. C. P (2014) 
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Se é possível falar de ―Quatro tempos  da  ideologia  em  Goiás‖,  conforme  bem 

recortou Luís Palacin (1986), este trata-se do atual período que, como tudo leva a crer, foi 

inaugurado no cenário pós-1970, uma vez que o empuxo do agronegócio, sem dúvida 

alguma, implicou em uma nova predisposição geográfico-econômica de Goiás sob os 

impulsos, a métrica e os caprichos do capital. Essa condição marcou o fim da hegemonia 

da Fazenda-roça goiana, assim como a passagem do Sertão ao Cerrado. 

 

 

5.2 Goiás: do “Sertão ao Cerrado” 

 

 
Oficialmente, já não há mais sertão em Goiás, embora haja a presença de traços 
culturais sertanejos na identidade regional... A desaparição do termo sertão 

como imagem com a qual se identificava o Estado de Goiás foi diretamente 

proporcional à consolidação do termo cerrado como um dos símbolos estaduais. 

 

                                                                              Antón Corbacho Quintela(2010) 
 

 
 

As palavras de Quintela (2010) são direcionadas por um estudo feito referente às 

investidas que ao longo do tempo buscou a substituição do termo sertão na identificação de 

Goiás. Nesse estudo, o pesquisador fez um relato das nomenclaturas e as conjunturas que 

concorreram com a designação de sertão. Dentre estas, destacam-se coração do Brasil, 

Oeste, Planalto Central e Cerrado. 

Como é elencado pelo autor, essas investidas tiveram início no final do século XIX, 

quando foram evidenciados os termos Planalto e Cerrado na concorrência com Sertão. 

Pelas nomenclaturas houve a tentativa de valorização das características morfológicas de 

Goiás tendo como base o Planalto Central e a predominante vegetação de Cerrado. 

Nesse momento, a conjuntura brasileira tinha como centralidade a expansão 

cafeeira no Sudeste do Brasil, a qual foi responsável pelo encaminhamento do capital em 

direção ao Oeste, tendo como símbolo o adentramento da ferrovia pelo Triângulo Mineiro   

e Sudoeste de Goiás. Para muitos pesquisadores, notadamente Borges (2000), iniciou-se 

então o papel estratégico de Goiás para expansão capitalista no interior do Brasil. 

De acordo com Quintela (2010), no período de 1930 ocorreu uma nova investida na 

substituição do termo sertão, nesse momento a expressão Oeste vinculada à ideia de 

coração do  Brasil  foi  a  referência  para  identificar  Goiás.  No contexto, a política de 
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governo Marcha para o Oeste comandava a busca de uma brasilidade, como destacado por 

Sousa (1996). Goiás foi então o lócus para essa conquista e, portanto, ponto de partida para 

a construção de uma nação pautada na superação do sertão (atraso) pela modernidade 

(Oeste). Momento considerado por muitos estudiosos do assunto como o fim da ausência 

do estado em relação à Goiás.  Como já foi destacado, inicia-se, assim, pela via das 

políticas públicas, uma intensa intervenção dos governos de Vargas (1930-1945) e 

Juscelino Kubitschek (1955-1960)
56 

em solo goiano, respondendo às demandas da 

industrialização e urbanização brasileira. 

No contínuo das investidas, Quintela (2010) afirma que é o vocábulo Cerrado que 

se consolida como substituto de Sertão na identificação de Goiás. Fato que ocorre na 

década de 1980, tendo como motivador o estudo publicado por Mauro Borges, em 1985, 

intitulado A conquista do Cerrado, no qual foi apresentada uma proposta para a duplicação 

da produção de grãos em Goiás. Nesse momento, Goiás se encontrava na lógica da 

produção intensificada do capital. O contínuo da ação política no território goiano também 

foi intensificado pelos governos militares pela via dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PNDs), responsáveis pela consolidação da modernização territorial de 

Goiás, tendo como centralidade a modernização do campo. 

Embora não seja especificado na pesquisa de Quintela, o movimento de substituição 

da termologia sertão para a identificação de Goiás esteve atrelado ao planejamento de 

expansão capitalista no interior do Brasil. O que corrobora com essa afirmação foi o fato de 

as propostas de substituição serem apresentadas em momentos conjunturais, cruciais para 

esse movimento expansionista. Nesse sentido, as referidas terminologias fizeram parte 

estratégica da ação ideológica do capital veiculada pelo estado em sua expansão pelo 

território brasileiro. Nessa condição, a nomenclatura Cerrado consolida-se na década de 

1980 como força representativa e de poder simbólico de uma conjuntura de modernização 

do campo em Goiás, haja vista o fato inspirador estar atrelado à proposta de crescimento de 

produção de grãos. 

O fato a se destacar é que a modernização do campo em Goiás, consolidada pós- 

1970, foi resultado de um conjunto de medidas para o avanço do capital no Brasil, iniciadas 

ainda no final do século XIX e estendidas até então. É com a modernização do campo e a 

reestruturação produtiva de Goiás, que a estrutura sertão perdeu preeminência. 

 

56  Ver Estevam (2004) e Chaul (2010). 
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Nessa condição, a terminologia Cerrado representou então a nova matriz espacial do 

território goiano. 

O termo sertão esteve condicionado à ideia de atraso, condição que na perspectiva 

de sua superação passaria pela nomenclatura. A proposta era superar o sertão em nome de 

um novo tempo que reorientaria a organização produtiva de Goiás e o integraria à lógica 

mundial da acumulação intensificada do capital. 

Goiás foi ponto estratégico para isso por se constituir na porta de entrada para 

expansão capitalista no interior do Brasil. O fato que corrobora essa condição foi a intensa 

intervenção do Estado Nacional em solo goiano a partir do início do século XX. No 

entanto, entende-se que na década de 1970 que Goiás deixa de ser Sertão e passa a ser 

Cerrado. Nesse momento, as variáveis externas suplantam as variáveis internas, 

condicionando o Cerrado como uma nova organização espacial de Goiás. 

O estado foi o ente que encaminhou essa transição, portanto responsável direto pela 

criação da imagem do Cerrado e de sua propagação representado na ordem ambientalista. 

Por isso, este trabalho concorda com Inocêncio (2010, p. 3) ao afirmar que ―o Cerrado, foi 

obra pensada e articulada pelo Estado, na conjuntura nacional e internacional dos anos de 

1970‖. Essa ação já ocorria em tempos anteriores, como foi exposto anteriormente, no 

período preparatório da modernização do campo em Goiás. 

 
Os investimentos estatais em infraestrutura logística, energética e de difusão de 

conhecimentos, redes de pesquisa, permitiu estimular a expansão e consolidação 
do  capital  pelo  Cerrado,  tendo  na  agricultura  a  ―porta‖  de  entrada.  Redes  de 

poder, que estabeleceram o itinerário do capital no campo e seu papel no 

processo de articulação, integração do produtor capitalizado e exclusão do 

camponês, trabalhador do campo. (INOCÊNCIO 2012, p. 06). 

 

O fato é que a transição Sertão para Cerrado ao transformar a estrutura espacial de 

Goiás impôs condições reestruturadoras de base socioespacial, o que reverbera na 

existência do sertanejo goiano, que a partir de então esteve sujeito a uma nova condição 

existencial, ou seja, a uma (re)existência. Nessa condição, segundo Almeida (2005, 2008) é 

colocada em cheque a cultura do sertanejo pela via do comprometimento de suas festas, 

modos de falar, culinária, modos de vida de povos indígenas e camponeses dentre outros 

que entraram decisivamente no rol das interferências do novo modelo de organização 

espacial que passa a comandar Goiás. 
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Para Calaça (2010), essa realidade foi consolidada com a modernização territorial 

de Goiás. A modernidade retirou do sertanejo sua base principal: a proximidade com a 

natureza e o acesso à terra, inteirando-o na dinâmica espacial do tempo rápido evidenciado 

no urbano, em que saberes, gostos e costumes contrastavam com a realidade de então. 

Nessa condição, o novo modelo, Goiás do Cerrado, suprimiu o modo de vida 

sertanejo implicando em perda dos conhecimentos populares. Isso não significou, todavia, 

a total substituição do conhecimento popular ou tradicional, implicou, sim, na apropriação 

desse conhecimento integrando-o à aplicação da tecnologia se constituindo então na lógica 

do agronegócio. 

 
No que se refere ao Cerrado verifica-se, de um lado, o uso da diversidade 
biológica e a apropriação do conhecimento tradicional como base para a 

produção de novas variedades de plantas e animais adaptados às condições 

edafoclimáticas da Região Centro Oeste, objetivando a viabilidade técnica, o 

retorno econômico e a adequação à demanda do mercado... A questão referente à 

aplicação da biotecnologia, na agricultura e na pecuária, não está no conteúdo 

científico produzido, mas no uso político desse conhecimento monopolizado por 

empresas multinacionais, que controlam a comercialização e o uso das 

variedades produzidas e os insumos necessários ao seu cultivo. (CALAÇA, 2010, 

p. 29). 
 

Afirmamos então que a condição explicitada por Calaça (2010) levou a exclusão do 

sertanejo ao lhe tolher a matriz espacial e inseri-lo aos moldes de produção do 

agronegócio.  A produção em grande escala,  as sementes geneticamente  modificadas  e o 

uso de insumos foram novidades que o tirou não só da produção, mas também da sua 

existência tradicional
57

. 

Atenta-se ainda para ideia de Mendonça (2013)
58

ao afirmar que a cultura sertaneja 

não desapareceu com a modernização territorial de Goiás e com a respectiva urbanização, 

como se fosse transmutada para uma identidade de um urbano, de um progresso. Pelo 

contrário, o sertanejo foi reinventado, agora no urbano. 

 

57
―O que diferencia esse processo é o tipo de produto cultivado, a escala da produção e o modo de vida do produtor. Para 

os agentes do agronegócio, a aplicação dos conhecimentos biotecnológicos destina-se ao atendimento das demandas do 
mercado, portanto, são produtores de mercadorias, cujo cultivo oscila de acordo com a maior capacidade de remuneração 

em cada momento. Ao contrário para os camponeses, cujo a produção destina-se primeiramente a subsistência, a 
apropriação da biotecnologia implica em perda de conhecimentos e práticas agrícolas produzidas ao longo do tempo e 

transmitidas pelas gerações, como o caso das sementes crioulas e as práticas de trabalho coletivo de ajuda mútua‖. 
(CALAÇA, 2010, p. 32) 
58  Entrevista concedida ao autor no dia 23 novembro 2013. 
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As pessoas que foram deslocadas do campo para a cidade e que tem a memória 

com a terra, a memória dessas relações de solidarias, de companheirismo, de 

ajuda mútua, também de sofrimento pela luta da terra, pela existência ela se 

reinventa no urbano. Basta olhar a casa de alguém que veio do campo.    As casas 
podem ser conhecidas pela disposição espacial, pelas varandas, pelo que compõe, 

pelas plantas, ou mesmo a presença de pequenos animais. As varandas amplas, 

espaçosas para receber os amigos para uma conversa, com uma pamonha, mané 

pelado, um pão de queijo. É a forma que a cultura sertaneja se apresenta na 

realidade atual. Para mim a cultura não é algo museificado ela se transforma. 

Então esse jeito de ser, em que as pessoas são recebidas na cozinha, em grande 

parte, sobretudo com as pessoas mais próximas. Sempre em volta de uma mesa, 

com uma guloseima, com alguma coisa que chame atenção é parte desse universo 

reinventado. Não tem problema eu ter uma televisão LED de última geração, ou 

meu filho usar internet 3G. Então quer dizer, essa cultura sertaneja vai se 

realizando com outras experiências culturais, mas dificilmente ela apaga a 
memória com a terra. (MENDONÇA, 2013). 

 

O que se coloca em questão é a ideia de tensão das práticas sociais levantada por 

Souza (2013), que nesta pesquisa considera-se estar relacionada à condição de conflitos 

existenciais, tendo em vista a rápida mudança estrutural de Goiás. No dizer de Souza 

(2013), esse fato colocou em evidência conflitos e convivências de ordens sociais 

divergentes no que se refere às relações econômicas e culturais e às ressignificações do 

espaços, do modo de produção, das festas, das relações familiares, o que vem tencionando 

o uso do espaço. 

Ao aproximar dessa ideia, do conflito das temporalidades na organização espacial 

do Cerrado, emergem práticas sociais sertanejas tensionadas pelas práticas sociais de um 

Goiás urbano. Porém, nessa pesquisa, afasta-se da ideia de resíduos, ou seja, as práticas 

sociais sertanejas não são aqui entendidas como resquícios de uma temporalidade passada. 

A ideia de resíduos remete à situação de imobilidade, de permanência, de restos, de 

diminutos insignificante em relação à uma prática social maior. Esse conceito compromete 

a força da (re)existência, a capacidade de reinvenção do sertanejo, como é proposto por 

Mendonça (2004). Por isso, esta pesquisa aporta na ideia de uma tensão cultural, de uma 

simbiose entre o sertanejo de preceitos rurais e o ser vivente do Cerrado, de predominância 

cultural urbana, o que compõe a ontologia do ser goiano atual. 

Sobre essa questão, Mendonça (2013): 

 
Acho que sim, há uma hibridade, há permanência e há mudanças. Essa geração 

mais jovem criada nos centros urbanos não há uma memória com a terra. Existe 

uma história com essa memória da terra, o que permite a reinvenção de outras 

culturas. Esses jovens, essa juventude que é shopping center, antenada com o 

mundo cada vez mais cosmopolita. Mas uma parte dela ainda frequenta a feira, 

tem no ambiente da casa elementos que permitem essa herança sertaneja. No 

jeito de falar, na própria culinária, ou mesmo nas festas que chamamos de 

breganejo, sertanejo universitário. Aí tem que ver como a mídia captura esses 
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elementos e os transforma em mercadoria, deturpando essa herança sertaneja em 

muitos casos e fortalecendo em outros. O que permite esse seleiro de artistas, 

músicos, cantores que não tem a ver com a música raiz que identificamos com a 

música do sertão. 

 

Ao analisar a afirmação de Mendonça, é possível assegurar que a condição de 

Cerrado imprime a Goiás uma configuração híbrida advinda de sua condição gestada pela 

ordem urbana e pelos preceitos liberais. Ao que parece, ao mesmo tempo em que esse 

urbano se mistura ao sertanejo, ao rural, também determina uma nova existência, dada sua 

força sedutora de mercado atuando coercitiva e indutoramente nas gerações mais antigas e 

inexoravelmente nas gerações mais jovens. 

Entende-se que a estrutura socioespacial é uma das determinantes da sociabilidade 

do ser humano enquanto indivíduo e sujeito. Nesse caso, ao deixar de existir essa estrutura, 

o mesmo ocorre com a existência dos sujeitos, que ganha novos contornos existenciais. É o 

que ocorreu com o sertanejo na passagem do Sertão para o Cerrado. No entanto, não está 

morto o sertanejo, mas a estrutura que o condicionou em sua existência, o que abre 

caminhos para a interferência de uma nova sociabilidade predominante que tencionou 

veemente com as gerações mais antigas e, em menor efetividade, com as gerações mais 

novas. Portanto, não se defende aqui o fim do sertanejo, mas sim a predominância das as 

bases de sua reprodução, haja vista a não possibilidade de retorno, ou de predomínio do 

sertão nos moldes da Fazenda-roça goiana, que deixa de existir como modelo hegemônico, 

a partir da modernização do campo em Goiás. 

Deixa-se claro que a referência é ao sertanejo goiano e não ao camponês, como 

querem alguns críticos apreçados desta tese, portanto não se evidencia aqui defensores da 

impossibilidade da resistência camponesa ao modelo capitalista de produção e a 

inviabilidade de uma reforma agrária, muito menos defende-se a opulência do latifúndio, 

como querem esses mesmos críticos desinformados. A defesa é que simplesmente a 

existência do sertanejo não predominou em Goiás do Cerrado, mas a condição de hibridade 

lhe conferiu presença na atualidade, mais do que na tensão, na composição ontológica do 

ser goiano atual e portanto na existência desse ser. 

Acompanhando esse raciocínio, na ordem de Goiás do Cerrado o sertanejo se faz 

presente na culinária com a pamonha e o frango caipira com o pequi; na cultura com as 

folias de rei, com as novenas em louvor aos santos, popularmente conhecida como festa de 

roça; na solidariedade camponesa com os mutirões na colheita da roça, na política e no 

poder com o modelo coronel de governar e com a manutenção dos grandes fazendeiros no 
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domínio político; na força e na coragem pela luta da terra, representada nos vários 

movimentos de retorno ao campo. No entanto, tais condições não se apresentaram nos 

moldes do sertão, cabe dizer que foram modeladas aos ditames da predominância do 

modelo urbano na composição atual de Goiás, por outro lado é certificado de presença do 

sertanejo na atualidade. 

Vale lembrar que o urbano modelou a organização espacial do Cerrado, sendo ente 

revelador dessa realidade. Para Chaveiro (2012), uma rápida pesquisa nos dados oficiais 

que mostram a situação das cidades inseridas no Cerrado sintetiza os efeitos do que 

entende-se por urbanização acelerada. Situação que compõe a rápida e contínua 

transferência da população rural para os espaços urbanos. Goiás foi o que apresentou maior 

índice de urbanização na atualidade, ultrapassando 90% da população residente nas 

cidades, com uma concentração profunda na região metropolitana. 

Essa urbanização acelerada gerou uma rede urbana concentrada e desigual, o que 

implica além das formas, no tamanho e nas relações das cidades e suas interações, assim 

como nos seus conteúdos. De acordo com dados do IBGE (2010), as grandes cidades 

goianas atraíram mais população, e as pequenas cidades perderam população, compondo 

uma situação de atração e retração populacional e problemas sociais. 

Para Chaveiro (2012), o fato a destacar é que os fundamentos dessa situação 

residem na condição imposta pela modernização do território goiano pela via do modelo 

agroexportador. Em tal lógica, as grandes cidades têm como papel fundamental a 

organização de um terciário propício para abastecer as demandas dessa economia agrária 

moderna. Já as pequenas cidades têm como função apenas abastecer as relações em nível 

local.     Por   outro   lado, é determinada às   cidades   médias a   função   de gerar uma 

―urbanização extensiva e mirada ao circuito econômico agrícola‖. 

 

São as ―cidades do campo‖ que concentram a renda bruta gerada especialmente 

pelo agronegócio, os seus tempos e espaços são hibridados: palcos dos novos 

ricos, elas comungam com práticas de sujeitos tradicionais. Ligadas às bolsas 

internacionais possuem uma vida local amena.  Como se fossem ―a cara do 

mundo‖ não deixam de apresentar as figuras do local. E das ameaças em não 

inserir no mundo da rapidez – e dos negócios além-mar. Essas cidades passam a 

polarizar os pequenos municípios do seu entorno como se formassem, junto a 

eles, auréolas manchadas de pequenos pontos por meio de oferta de 
universidades, serviços médicos e odontológicos, empregos, etc. Esse terciário 

mediano materializa-se em fluxos diários e/ou intermitentes num ir-e-vir das 

pequenas às médias cidades. Desenha-se por essas legendas urbanas uma rede 

dispersa em que pouca relação há entre, por exemplo, a cidade de Rio Verde, no 

sudoeste, e Minaçu, no norte goiano. Embora ambas façam elos com o mundo 

global por via de sua economia, a rede em que participa as separam. 
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(CHAVEIRO 2012, p. 12). 

 

 

Nessa rede urbana, a maior gravidade recai sobre o aumento dos problemas sociais, 

as cidades pequenas estagnadas impõem aos moradores uma necessidade de migração, 

principalmente aos mais jovens que sem perspectivas de mobilidade buscam as cidades 

médias e principalmente Goiânia com a expectativa de ―vencer na vida‖, mesmo porque o 

imaginário   da   cidade   grande como   lócus   do ―desenvolvimento‖ ainda exerce forte 

influência na população mais jovem de Goiás. 

As cidades médias, na sua maioria, insufladas pelo agronegócio também servem 

como atrativo populacional, principalmente pela oferta de empregos do setor 

agroindustrial. Exemplo mais evidente dessa situação é Rio Verde, que segundo dados do 

IBGE (2014) é a nona (9º), com até 500 mil habitantes, que mais cresce no Brasil. Porém, 

nos últimos anos se tornou uma das mais violentas de Goiás. No mesmo quadro, 

encontram-se atreladas outras cidades médias, como Jataí e Catalão que se tornaram 

atrativos populacionais e passaram pelo aumento da violência nos últimos anos. 

As grandes cidades, basicamente a região metropolitana de Goiânia, crescem acima 

da média do Brasil. Dados do censo IBGE (2010) demonstram que na década de 2000\2010 

a taxa geométrica de crescimento populacional da metrópole goiana no período foi 2,23% 

ao ano, ante a 1,84% do estado e 1,17 da média nacional. Nessa mesma velocidade, houve 

o crescimento dos problemas sociais levando Goiânia a ocupar o 28º posição das cidades 

mais violentas do mundo, segundo dados da ONG mexicana Conselho Cidadão para 

Segurança Pública e Justiça Penal (2014). 

Esse rápido quadro urbano de Goiás evidencia a nova matriz espacial de Goiás dada 

pela modernização do campo consolidada na década de 1970. ―De lá para cá‖ o que se viu 

foi um vertiginoso crescimento urbano, ocorrido incialmente pela violenta saída do homem 

do campo e depois por uma intensa migração interna e externa. Receita para o avanço do 

capital, essa realidade condicionou-se em sérios problemas sociais com ênfase ao 

crescimento da violência, como já foi dito. O que leva a afirmar que a imobilidade da 

Fazenda-roça goiana, além de mais democrática, ensina que o homem é da terra e a terra é 

homem, o afastamento de um do outro implica no cerceamento da vida, como mostra a 

dinâmica de Goiás do  Cerrado  sob os moldes da  urbanidade capitalista que privatizou    a 
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terra e democratizou as mazelas urbanas impondo o desespero urbano
59

a grande parte da 

população. 

No trajeto de uma síntese deste capítulo, e no caminhar para a finalização da tese, é 

possível afirmar que a modernização territorial do Brasil, sob os preceitos da modernidade, 

atravessou Goiás pela via da modernização do campo inserindo-o na dinâmica do capital 

internacional. Esse processo teve início no começo do século XX, no período conhecido 

como preparatório para a modernização do campo e se consolidou na década de 1970. 

Situação que acarretou na passagem do Sertão ao Cerrado e decretou o fim da organização 

espacial da Fazenda-roça goiana. 

O que se viu foi uma rapta urbanização atrelada a uma exclusão da população do 

campo, o que afetou profundamente a existência sertaneja dada à passagem de uma matriz 

rural que a sustentava para uma matriz urbana, colocando em tensão as práticas sociais dos 

sujeitos goianos. Todavia, ocorreu uma hibridização dos costumes num processo de 

(re)existência do sertanejo, firmando-se como a ontologia do ser goiano atual. 

No computo dessa urbanização, estão as mazelas sociais que assolaram a grande 

maioria da população goiana, subjugada ao modelo de exploração que lhes tiraram a 

possibilidade de uma vida digna, levando-a ao desespero urbano. Conta ao seu favor os 

movimentos de luta pelo ―direito à cidade‖, como a luta para melhoria dos transportes, em 

defesa da escola pública, dentre outros, ocorridos na cidade de Goiânia nos últimos anos, 

enquadrando-a nos caminhos do que Harvey (2014) intitula de ―cidades rebeldes‖. 

Cabe destacar apoio e credibilidade ao MST, que tem atuado fortemente em Goiás. 

De posse do quadro caótico criado pela modernização do campo, evidenciado no desespero 

urbano, levanta a bandeira de retorno ao campo como forma de dignificar o homem ao lhe 

devolver a terra. É o complemento das lutas empunhadas pelo movimento em torno a Santa 

dica, pelos trabalhadores do arrendo do município de Orizona, pelos camponeses de 

Trombas e Formos, pelos guerrilheiros do Araguaia, que muito lutaram para não chegar a 

esse quadro. Resta-nos acreditar em sua reversão apoiando a luta atual do MST, lembrando 

Pablo Neruda (2001) ―se cada dia cai dentro de cada noite, há um poço onde a claridade 

está presa. Há que sentar na beira do poço da sombra e pescar a luz caída com paciência‖. 

 

 

 
 

59  Grifo nosso. 
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Considerações finais 

 

 
 

Ao pensar e escrever as últimas ideias e as últimas palavras deste texto, a ansiedade 

companheira há vários meses é suprimida por uma pequena e passageira euforia, pois tem- 

se a consciência que não se trata de um fim, e sim de uma etapa cumprida. É sabido 

também que o cumprimento dessa verdadeira ―batalha acadêmico-existencial‖ implicará na 

abertura de algumas portas seguras, outras menos lisonjeiras no intuito de responder as 

várias questões que acossaram o ―miolo‖ e a ―margem‖ desta tese. 

O doutorado foi um marco. Quatro anos de viagens, internacionais e nacionais, de 

participação e organização de eventos, de pesquisas, de estudos, de convênios 

institucionais, de convênios com grupos de estudos e com pesquisadores individuais dentre 

diversas outras atividades. Foram quatro anos vividos com intensidade, sob os princípios 

da coletividade despertada pelo grupo de pessoas que compõe o Dona Alzira. Há que se 

dizer: foram quatro anos revolucionários que permite a confiança para enfrentar os novos 

desafios que a carreira acadêmica e a vida irão impor. 

Os caminhos da Fazenda-roça goiana possibilitou a compreensão da 

responsabilidade de criar um conceito, de expor uma ideia, de construir um raciocínio, de 

manter a coerência perante às exigências acadêmicas, teóricas e metodológicas que 

demandam um doutorado. Uma dúvida de todo não foi dirimida: se alcançamos tal 

propósito. 

Ao escolher o tema já estávamos presente nele, pertencimento que intensificou na 

medida em que a pesquisa se desenvolvia. Estavamos ali com a vida sertaneja, enfronhado 

na sua sociabilidade pelo jogo de truco com os entrevistados, contando causo de onça, de 

assombração, comendo pamonha, correndo atrás do frango caipira para o almoço de 

domingo, nos sentindo, por isso tudo, em casa. Nesses momentos, estávamos compostos do 

que havia vivido no mundo rural e da condição de pesquisador. Enquanto sujeito da própria 

pesquisa. Se, por um lado, isso premiava-nos com a possibilidade de ―ver os dois lados‖, 

por outro nos colocava a difícil tarefa de não deixar a existência falar em nome da teoria 

para, assim, construirmos uma visão genérica do objeto em estudo. Por isso, intentamos 

produzir um texto em que, de forma leve, estivéssemos presentes enquanto herdeiros e 

pesquisador da Fazenda-roça goiana, envolvendo-a nas tramas científicas da geografia. 
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Pois bem, à medida que se intensificou a investigação sobre a estrutura e a 

organização da Fazenda-roça goiana descobrimos que aquele mundo simples testemunhava 

o modo pelo qual espaço e tempo medeiam a construção da sociedade brasileira. A essa 

altura, aventou-se a necessidade de nos desvencilhar de uma vez por todas da perspectiva 

que condiciona boa parte da história de Goiás à mística do abandono territorial encampada 

pela Coroa portuguesa e, herdada pelo Império, se pode considerar a ideia de um abandono 

absoluto do colonizador relativo ao Sertão goiano. O contrário é que se mostra plausível: 

constituíram-se laços de dominação que, a partir da divisão regional do trabalho, incluíram 

o sertão e o sertanejo na trama colonial premente à consolidação, nos flancos da metrópole, 

do modo de produção capitalista. 

Por esse motivo, não se pode concordar totalmente com a tese do isolamento de 

Goiás e do sertanejo goiano. Mesmo simbolicamente, houve sempre uma relação com 

signos externos, seja de Minas Gerais e de São Paulo, em se tratando do Brasil, ou de 

Portugal, em se tratando dos externos. Mas não há dúvida que as culturas indígena e 

africana reforçaram a especificidade geográfico-cultural do mundo sertanejo num caudal de 

intensa hibridização passível de ser captada no flagrante mais epidérmico das paisagens 

que uma a uma se formavam. 

Convém considerar que, no jogo dialético e histórico próprio do devir humano, 

houve um processo de particularização de relações, modos de vida, reações e conflitos 

entre o Sertão goiano e o litoral. A Fazenda-roça goiana é o exemplo dessa particularidade 

que, diferente do que foi propugnado por diversos autores, não se fechava num 

distanciamento que poderia  conduzir  ao  o  sertanejo  goiano  a  ter  emblema  de  um ―povo 

rude‖. 

A estrutura Fazenda-roça goiana não pode ser considerada apenas na perspectiva da 

paisagem. Seus lastros fundadores revelam componentes centrais que operaram a 

construção do país como, por exemplo, a efetivação do latifúndio, a força de seu controle, a 

organização de classes, a importância e o consentimento da violência. Soma-se a isso a 

diversidade produtiva, mesmo que sob auspícios da enxada e da foice; pela troca simples, 

que não extinguiu a necessidade de produzir excedentes; pela cultura patriarcalista, que faz 

eco com os poderes absolutistas; pelo coronelismo, que mantém, a ferro e a fogo, a posse 

da terra; pelo catolicismo de roça que gerou uma subjetividade medrosa, afetiva e, quase 

sempre, subserviente; pela exígua ligação dos núcleos urbanos ao rural. 
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Cabe destacar que os fortes vínculos do sertanejo goiano com a terra, a sua crença 

no trabalho como fonte de dignidade e de honra, a disposição para conversar, a forte 

tradição com a oralidade, suas estratégias de humor – e seus saberes talhados na relação de 

terra e trabalho – tecem também os móveis de sua cultura e de sua subjetividade. Dessa 

maneira, o legado objetivo não se separa do subjetivo. 

Dessa feita, a aludida Fazenda-roça goiana não faz menção apenas a uma unidade 

empírica, uma vez que seu campo representacional não se limita às paisagens dos séculos 

XVIII, XIX, mas se alarga e é capturado pelas demandas e solicitações que, do início do 

século XX com força agenciadora até o período atual. Trata-se de uma construção 

histórico-espacial que remonta ao modo como o território goiano se institucionalizou. 

Sendo assim, a Fazenda-roça goiana é herdeira histórico-espacial da fazenda 

paulista e mineira sob forte influência da cultura portuguesa. Por esse motivo, ganha um 

tônus totalizante, uma vez que é parte da construção diferenciada do território e da 

sociedade brasileira. Todavia, como tônus do Sertão brasileiro, ela é a forma especificadora 

do modo como esta parte do país, em suas diferenças regionais, foi inserida no concerto da 

construção da nação brasileira ao cumprir funções inclusive além-mar. Por esse motivo é 

que um de seus objetivos era a preservação do sistema colonial. 

Destaca-se nesse sentido a influência, mesmo que indireta, da ação do estado em 

Goiás no período da Fazenda-roça goiana. No período colonial, além do controle discreto 

de Portugal para garantir a posse do território na porção central do Brasil, a pecuária 

assegurou o contato comercial com o Norte, Nordeste e Sudeste do país. No Império as 

alianças das elites locais com as nacionais garantiram o poder das oligarquias no estado e a 

aplicabilidade da Lei de Terras, de 1850, na gestão fundiária. Na Primeira República, o 

continuum da aliança, possibilita o adentrar da ferrovia em Goiás e coloca a agricultura no 

cenário do comércio nacional ao participar diretamente da expansão industrial e 

urbanização do Sudeste brasileiro. 

Disso decorre a ideia de que na Fazenda-roça goiana existiram relações de produção 

marcadas pela exploração do trabalho, cuja acumulação pode ser evidenciada pela 

concentração de terras, pelas variadas relações comerciais e pelo poder político dos grandes 

fazendeiros, que marcou, por exemplo, o ―coronelismo‖ nesse território.  Diante a esse 

quadro podemos afirmar: a Fazenda-roça goiana é, de fato, uma estrutura espacial, 

portanto, um estuário de símbolos e de signos que estão  presentes no  enraizamento  da 
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existência sertaneja de Goiás e, por isso, é a matriz espacial do território e do sertanejo 

goiano. 

Conscientes que estamos imersos no tempo a partir de nosso modo de pensar e agir 

no trabalho intelectual, consideramos que há, hoje, uma ordem acadêmica complexa, 

contraditória e oportuna para realizar as nossas intervenções. Por um lado, a organização e 

representação das informações, a capacidade de obter, com instantaneidade, diferentes 

fontes originadas de diversos países, regiões e lugares, podem facultar maiores e melhores 

condições para a realização da pesquisa e para construir uma consciência problemática do 

mundo. Por outro lado, todavia, o chamado tsunami de ideias, paradigmas e autores 

somado ao grau burocrático e controlador das instituições que patrocinam, avaliam e 

motivam as pesquisas, podem gerar o que tem sido chamado padrão normativo e 

burocrático do trabalho intelectual. 

Isso tende a gerar pesquisadores medrosos, repetitivos, afeitos apenas à retórica 

acadêmica e aos negócios dessa repartição. Em muitos casos teorias e fontes 

revolucionários como o marxismo pode, burocratizadamente, ceder a esses intentos, 

levando gente do movimento social a dizer que, na universidade formal e burocrática, a 

ética marxista, a ética da prática, pode ceder às figuras de retórica. É a experiência da luta 

que mostra a verdadeira geografia. 

Noutra vertente, neste quadro, o modismo acadêmico ganha aura de uma 

embalagem de mercadoria. Determinados autores, paradigmas e correntes vão sendo 

usadas para gerar um fôlego possível na relação do pesquisador com os seus pares. De 

maneira que exige-se uma nova postura da crítica, possivelmente de uma crítica prática, 

uma prática da crítica endereçada a todas as ações desse universo complexo e apaixonante: 

a universidade. 

A geografia brasileira, de uma só vez, entra nesse jogo: é espetacular o seu 

crescimento, o amadurecimento de suas categorias, a multiplicidade de temas reais e 

severos com os quais lida, mas não se livra, e nem se livrou, da adesão ao regime 

normativo. Muitos geógrafos da linha crítica perceberam essa jogada: chamam seus 

orientados para saírem do espaço da retórica, consideram o engajamento uma prática 

necessária para se compreender, de fato, as contradições do espaço e o seu benefício à vida 

do planeta e à vida humana. 
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Essa proposição ajuda-nos a encaminhar a própria ideia central da tese: Goiás teve 

na sua conformação histórico-estrutural um arranjo sui generis que nomeamos Fazenda- 

roça goiana, tal conformação resultara da convergência de elementos telúricos, históricos, 

sociológicos, políticos, culturais, porém a sua totalidade, a sua inteireza só fora possível de 

ser atingida através da linguagem geográfica. 

Julgamos que desde a introdução deste estudo deixou-se claro nosso ponto de vista 

do pesquisador acerca da sociedade e das relações de poder que se construíram no âmbito 

da Fazenda-roça goiana. É sedutora a via que vê a luta de classes sendo secundada por 

situações onde os intercâmbios materiais e imateriais entre possuídos e despossuídos 

sugerem um ambiente de quase indiferenciação. É sedutor o caminho que julga ver na vida 

do roceiro e do morador mais simples do  que ainda  chama-se ―roça‖ apenas um tosco  e 

visível simulacro do seu modo de vida pretérito. Também seduz falar com a mídia que o 

―bom da vida‖ é ser goiano falando ―renga‖ e, ao mesmo tempo, ficar de antena ligada com 

tudo que de mais novo circula pelo mundo. Todas essas seduções, embora possam até 

servir de parâmetro para estudos mais sérios, ajudam muito pouco, pois elas de fato 

desaguam na contramão do fundo político que aqui foi assumido e esperamos ter deixado 

claro no curso da tese: a realidade social, no que pese a importância relativa das dimensões 

simbólicas, subjetivas, representacionais, resulta, em última instância, do intricado terreno 

onde as condições econômicas e as tramas ideológicas interatuam e demarcam o horizonte 

espaço-temporal do que é chamado realidade. 

Nesse sentido, se aparentemente mostrou-se um saudosismo chauvinista quando 

referiu-se ao passado junto à fazenda, junto à roça, junto à Fazenda-roça goiana; também 

junto a ela foi flagrado seu lado opressivo, violento e preconceituoso. O fato é que se 

deixou seduzir pelo vernissage de uma geografia-só-natureza, que exibe telas que 

meramente justapõem paisagens atemporais de um Goiás dos viajantes, dos tropeiros, dos 

mineradores, dos fazendeiros, dos roceiros, às paisagens nervosas de vida e história de um 

Goiás da mudança da capital, da Marcha para o Oeste ou da desterritorialização do 

Cerrado. Tanto a historiografia contemporânea quanto ensaios de diversas áreas que 

tematizam sobre questões centrais da geografia e da história de Goiás, inclusive da 

literatura, não estão dispostos a promoverem a empiricização de valores acima tratados, 

pois, para a manutenção do viés político assumido, a reprodução dessa mistura de dualismo 

com pós-modernismo se mostra muito pertinente. 
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Para reforçar o argumento que envidou a título de conclusão deste estudo, é aludido 

à situação econômico-política do estado de Goiás na atualidade, uma vez que considera- 

seque se o predomínio da Fazenda-roça goiana alcançou seu apogeu em fins dos anos de 

1960, sua forma ainda alcança os dias correntes. Isso ajuda a entender a realidade espacial 

goiana do presente possibilitando delinear claramente os marcos valorativos de tal 

processo. 

Em primeiro lugar, os sucessivos governos goianos, desde a década de 1970, e mais 

especificamente desde a política desenvolvimentista levada a cabo pela Ditadura Militar, 

não fugiram da tônica do discurso racional-progressista que funde desenvolvimento, 

progresso, crescimento econômico e promessas de alçar Goiás no patamar dos estados mais 

desenvolvidos do Brasil. Pois bem, um dos representantes mais contumazes desse período 

está no poder há mais de 15 anos, se elegendo e ali se mantendo com bandeira do 

desenvolvimentismo, com a mística do novo e com o discurso que condena e amesquinha 

tudo o que lembra o Goiás do passado. Podería supor que tal grupo fosse tributário dos 

troncos familiares mais originalmente urbanos e, portanto, defensores de uma política 

tradicionalmente cosmopolita. Mas, é exatamente o contrário o que acontece, seu 

comandante principal, bem como o partido do qual faz parte, é representante de um dos 

grupos mais tradicionais da política goiana, cujas raízes derivam daquilo que de mais 

truculento, autoritário e conservador se gestou à sombra da Fazenda-roça goiana. 

Evidentemente que essa situação conjuntural não é isolada nem excêntrica na 

história política de Goiás, vide, por exemplo, o caso de Pedro Ludovico Teixeira, um 

representante da oligarquia agrária que se construiu politicamente através do discurso de 

combate ao atraso e ao ranço do agrarismo que provinham de Goiás (então chamada de 

Goiás Velho), a antiga capital do estado. Mas, o cenário político de Goiás em fins do 

século XX exibe ingredientes distintos: a urbanização acelerada não é mais privilégio da 

capital; a massificação da propaganda, das campanhas, das pesquisas de opinião do 

eleitorado e dos liames intra e interpartidários capturam como nunca ―nuvens‖ de eleitores, 

e o voto de cabresto não precisa mais ser tão fiel ao despotismo dos grupos mandatários, já 

que é salvaguardado, naturalizado ou invisibilizado pela mídia cooptada. 

Mesmo com todas essas nuances, a campanha política referida, ao propugnar o 

―novo tempo‖ para Goiás, não varreu de seu universo simbólico um dos seus signos mais 

significativos:  o roceiro.  O ―Nerso  da  Capetinga‖,  personagem  criada  em  torno  do 
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estereótipo do caipira paulista, é o porta-voz do candidato que venceu as eleições, 

ridicularizando a herança do atraso-decadência-tempo velho personificada em seu 

adversário político. No que pese o apelo cômico de um personagem nacionalmente 

conhecido, é inegável que parte do êxito do candidato vencedor se deve às críticas 

proferidas pelo roceiro que, travestido de caipirice paulista, pode reverberar como ninguém 

os caminhos do tempo novo, o tempo da modernidade, o tempo do Goiás da eficiência. 

Pois bem, o alongar no exemplo da política goiana contemporânea mostra que, 

mesmo alegoricamente, a roça e a fazenda ainda fazem parte do universo político goiano. 

Mais do que isso, a roça é ainda a senda por onde passa o discurso do poderio, do 

gigantismo e da metamorfose da fazenda em tempos de globalização. Há ainda uma 

Fazenda-roça que teima em comparecer no horizonte mental e nos signos que buscam 

circunscrever tudo aquilo que se deduz ser goiano. Há ainda uma ―fazenda‖ vaidosa de seu 

arrojo junto às inovações técnico-científico-informacionais que cada vez mais lhe 

assediam, mas queixosa dos traços que mais a confundem com a ―roça‖, traços esses que 

se esfumam num tempo quase mítico. 

Por fim, considera-se como central neste trabalho, como é central em qualquer 

outro, o seu sentido político. Ao falar da estrutura, formação, raízes, sociabilidade, 

organização de classes, poder de e em Goiás – e outros componentes – estamos referindo a 

uma realidade marcada pela violência do bandeirantismo sobre povos indígenas; também 

sobre negros escravizados; camponeses cuja a terra foi-lhe roubada; mulheres simples 

estupradas; crianças lançadas precocemente em trabalhos semi-escravizados. 

Referimos também a aglutinações de poder político e força econômica, entre, por 

exemplo, o fazendeiro e o médico; entre o controle do aparelho jurídico e sua ligação com 

a hegemonia política e econômica; entre lastros escusos entre os ―mandatários‖ do Estado 

e os abnegados econômicos. 

Esta realidade ainda vige reformulada e abrandada por novas estratégias e novos 

discursos. Terminamos esta tese num momento em que uma onda neoliberal se apossa das 

instituições goianas, reprimindo, por certo, qualquer avanço do trabalhador em seus 

expedientes, como é o caso das OSs da Saúde, da educação, a privatização das estradas e o 

direcionamento dos créditos para setores hegemônicos da economia goiana, como as 

grandes indústrias e o agronegócio. 
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Esta investida, marcadamente na relação entre Estado e território, parece ser uma 

atualização da luta de classes cuja origem – e cultura – pode ser enxergada na montagem 

da fazenda-roça goiana. Isso posto, esclarece o nosso lugar político: os nossos trabalhos, as 

nossas pesquisas e as nossas ações povoam esta situação genética e atual. Mas há esperança 

e dela fazemos proveitos, como a nova liderança juvenil que assume as ruas, ocupa escolas, 

dá uma nova cor ao enfrentamento e à resistência. Estamos juntos. 

Concluindo, tem-se esperança que essa pesquisa tenha contribuído com a leitura de 

Goiás, ao desvelar a matriz espacial do território e do sertanejo goiano. O que se tem 

certeza, é, que se trata de um assunto denso, o qual nem de longe foi esgotado, por isso é 

sabido a condição de iniciação da pesquisa aludida, o que exigirá um longo período de 

outros estudos na captura de outras sendas que compõem a realidade do mundo sertanejo 

goiano. Nessa perspectiva se fundamenta o continuar na captura de um Goiás profundo. 
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