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Resumo: As áreas de Cerrado goiano desde a década de (19)70 vêm sofrendo um processo contínuo e 
intenso de transformações produzidas pelo Agronegócio. Na cidade de Catalão, município no situado no 
sudeste goiano, as transformações no campo produziram uma conformação da agricultura moderna e 
mecanizada nos topos de chapada por apresentarem as condições adequadas para a agricultura 
mecanizada e os fundos de vale destinados a agricultura camponesa baseada no policultivo e no trabalho 
predominantemente familiar. Aos camponeses foram destinados os fundos de vale, as margens dos rios 
onde construíram ao longo do tempo sua história, o seu território. Os camponeses, assim como toda a 
sociedade territorializada constroem e são construídos em um movimentos dialético contínuo o seu 
território. O camponês reconhece o território como sinônimo de vida e palco de luta pela permanência na 
terra de trabalho, engendrando um movimento de reexistir apesar da lógica capitalista, comportificada no 
agronegócio nas áreas de Cerrado goiano impelir ao movimento contrário, a desapropriação do camponês 
de sua terra ou lhe retirando a autonomia na forma dos sistemas integrados. A história brasileira mostra 
que o campesinato não é uma classe fadada ao desaparecimento, pelo contrário, mostra a capacidade do 
camponês de reexistir apesar da pressão do capital como nos movimentos de Trombas e Formoso, 
Contestado, Canudos e atualmente com movimentos como o MCP – Movimento Camponês Popular, que 
são formas de lutas travadas pelo camponês contra a sua desterritorialização. O camponês do Cerrado 
goiano vê-se agora diante de outra ameaça a do Hidronegócio. Outra ameaça, pois esta não se apresenta 
como nova, mas durante os últimos anos vem se intensificando nas áreas de cerrado com a construção de 
empreendimento de hidrelétricos como os empreendimentos de UHE – Serra do Facão no rio São Marcos 
no município de Catalão (GO), UHE – Corumbá I em Caldas Novas (GO), UHE – Corumbá III e 
Corumbá IV em Luziânia (GO), UHE - Cana Brava em Cavalcante (GO), UHE – Espora em Aporé (GO), 
UHE – Queimado em Cristalina (GO), UHE – Serra da Mesa em Cavalcanti (GO), entre outros 
empreendimentos espalhados por todo o território nacional que objetivam a produção de energia elétrica e 
a privatização da água produzindo um movimento compulsório de expropriação de populações que vivem 
a tempos imemoriais nestes territórios. Os camponeses do Vale do Rio São Marcos, antes resistindo 
contra o agronegócio agora diante do hidronegócio que expulsa da terra mais de quatrocentas famílias que 
construíram sua história as margens do rio São Marcos para gerar apenas 210 MW energia que poderia 
ser obtida por outras usinas através de um plano de revisão e ampliação do sistema energético existentes 
no Brasil hoje e pelo incentivo à projetos que visam a ampliação da matriz energética explorando novas e 
limpas fontes de energia como a solar e eólica. O caso de UHE – Serra do Facão é a corporificação de 
perversa lógica capitalista que expropria comunidades inteiras com o único objetivo de produzir energia 
elétrica para as grandes empresas capitalistas, sem mencionar os impactos ambientais decorrentes de sua 
instalação. A usina de Serra do Facão, inicialmente programada para ser construída no ano de 2002 teve 
sua licença de instalação contestada pelo Movimento de Atingidos por Barragens – MAB e por diversos 
componentes da sociedade catalana como sindicatos, Igreja Católica e comunidade acadêmica por mais 
de quatro (4) anos na justiça devido às irregularidades apresentadas nos estudos feitos pela então empresa 
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representante do consórcio GEFAC (hoje Sefac) que variavam desde o número falseado de propriedades 
atingidas até irregularidades ambientais constantes nos Relatórios de Impactos Ambientais. O quadro que 
se apresenta hoje no cenário brasileiro, em específico nas áreas de Cerrado, é a lógica do capital 
apropriando-se do território e expropriando milhares de famílias, seja pela via da ampliação do 
Agronegócio em todas as áreas de cerrado, seja pela via do Hidronégocio promovendo a retirada 
compulsória de camponeses. Cabe a Geografia e aos geógrafos um posicionamento sobre esta questão que 
se apresenta e se nada for feito tende a delinear uma situação ainda pior, visto a trama que se estabelecida 
pelo capital nas áreas de Cerrado. 

 
 
Palavras – Chave: Território – Camponês – Agrohidronegócio 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 

O centro-oeste brasileiro, em específico a região do Sudeste de Goiás é palco 
constante de transformações motivadas pela dinâmica capitalista de inserir constantemente novas 
áreas à expansão do capital. Acompanhando o processo de construção do território do sudeste 
goiano percebemos ao longo dos séculos a incorporação e re-incorporação desta área sempre 
objetivando atender as “novas” necessidades do capital.  

Mas teria sido este processo de ocupação, re-incorporação destas frações do 
território ocorrido de forma tranqüila? Desde a entrada dos primeiros bandeirantes no processo 
de ocupação do interior do território nacional até os dias de hoje sem grandes disputas 
territoriais? Não, uma análise mais precisa e atenciosa mostra que este processo acontece de 
forma bastante violenta e com uma forte vinculação a terra, ou seja, a violência produzida pela 
incorporação destas novas áreas à dinâmica capitalista é a responsável pelos crimes contra os 
indígenas e os camponeses tendo como motivo principal a terra. Desta forma compreendemos 
que, não é fato novo que o capitalismo em seu processo de incorporação de novas áreas produz 
violência, seja ela física ou psicológica, e nesse processo produz o contraponto, uma força 
contraria e antagônica que podemos reconhecer nas formas de luta e cultura de resistência 
camponesa, indígena e quilombola. 

Segundo Souza (2006) denomina de mito fundador de Goiás a compreensão 
que o bandeirante Bartolomeu Bueno ao atear fogo em álcool conseguiu o controle da população 
indígena e a passagem livre para as minas de ouro, sem contratempos, sem conflito. Da mesma 
forma a autora, com a população camponesa e negra de Goiás que é narrada como receptora 
passiva das transformações territoriais e da expropriação de suas terras. O que ocorre de fato é 
que a violência ocorrida neste processo vai desde a violência simbólica, presente na forma da 
historia oral, do mito da fundação das terras goianas até a violência presente na implantação do 
regime colonial, portanto, denunciando que esta história de nada foi passiva.  

Concluímos que a proposta de pensar a expropriação camponesa, indígena ou 
quilombola não é fato novo quando tratamos da chamada disputa pelas frações do território entre 
o capital e estas comunidades. Reconhecemos que a desterritorialidade é fator componente do 
capitalismo na sua gana de apropriação em novas áreas e que o levante destas populações contra 
este movimento é fator nem sempre tratado como deveria pela história oficial.  

O caso da expropriação dos camponeses atingidos pela UHE – Serra do Facão 
no Sudeste Goiano não é diferente. O discurso oficial busca recriminar as formas de resistência 
encontradas pelos camponeses, colocando os trabalhadores como entraves ao desenvolvimento 
da região. Analisando superficialmente os relatos do recente passado patriarcal – coronelista de 
Goiás, as disputas e a forma como elas se dão e se davam em frações do território goiano e o 
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discurso oficial que coloca as comunidades tradicionais como entraves ao desenvolvimento e a 
modernidade do sertão, concluímos que, a disputa por frações do território não ocorre de forma 
passiva e que caminhamos para uma disputa ainda mais acirrada no Cerrado goiano, com a 
ampliação do setor energético e do agronegócio com a chegada da cana-de-açúcar. 

 

2. O AGROHIDRONEGÓCIO E A DESTERRITORIALIDADE CAMPONESA 

“Isso aqui era tudo um cerradão! 
tanto piqui, gabiroba, frôr, arvre. 

E os bicho... us bicho era mato. 
Era bando de cento e vinte ema, 

sariema,  pomba-do-bano, priquito, 
 papagai, arara, tucano, carcará... 

Era muito passarim. 
Us viado campêro, us tatu, us meleta, 

as cutia, anta, capivara, lobo, 
e as onça... onça pintada e as  onça pretaTinha um’as mancha de mato 

 nas cabicera dus rio e dus corgo. 
Tinha muita chuva. 

Chuvia até meis intêro. Na tempo das água 
o chapadão virava brejo. 

Tinha qui tirá u gado 
purque mulicia u casco”2 

O depoimento que inicia esta etapa do diálogo aqui proposto descreve a paisagem do 
Chapadão antes da chegada do agronegócio onde ainda se predominava a agricultura camponesa 
e sua relação única com seu território. A imagem abaixo de nada se assemelha a imagem que 
idealizamos após ler o depoimento acima, mas infelizmente trata-se do mesmo chapadão. 

IMAGEM Nº01: Chapadão de Santo Antônio do Rio Verde, município de Catalão (GO). Autor: 
GARCINDO, L. (SET/2008) 
                                                           
2
 Depoimento recolhido em 05/12/1988 (chapadão de Santo Antônio de Rio Verde / município de Catalão/GO) 

Pesquisa e organização: Mesquita, H.A. 
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Diante do “progresso” advindo do agronegócio as populações camponesas que 
ocupavam estas áreas de cerrado, agora são um empecilho para o capital. O discurso oficial trata 
as populações camponesas como arcaicas justificando o “progresso e a modernidade” em 
contraposição às suas práticas tradicionais. 

Mendonça (2004) sobre a construção imagética do homem camponês afima,  
A construção imagética do camponês e do homem trabalhador da terra, 
inclusive no cinema, tais como as figuras do Jeca Tatu e Mazzaropi, baseado no 
livro jecatatuzinho de Monteiro Lobato, ainda se processa como algo exótico e 
diferente, mas esteriotipado. Evidentemente, no conteúdo destas imagens 
persiste a idéia, ainda generalizada que os trabalhadores da terra, camponeses e 
proprietários rurais pouco tecnificados, não lidam adequadamente com a 
higiene corporal, estão arraigados à tradições e à crenças sem relevância nas 
áreas urbanas, alem de serem avessos ao progresso técnico como reprodução da 
ideologia do atraso (Ibdem, 2004, 146f.) 

Na cidade de Catalão, as transformações no campo produziram uma conformação da 
agricultura moderna e mecanizada nos topos de chapada por apresentarem as condições 
adequadas para a agricultura mecanizada e os fundos de vale destinados a agricultura camponesa 
baseada no policultivo e no trabalho predominantemente familiar. Aos camponeses foram 
destinados os fundos de vale, as margens dos rios onde construíram ao longo do tempo sua 
história, o seu território. 

Segundo Deus (1996) a modernização de Goiás, em especial a de Catalão, está ligada a 
períodos de transformação ocorridos no Brasil e em um contexto global. Assim, Deus (Ibidem) 
aponta que a modernização do território acontece em três períodos: o primeiro período está 
ligado ao contexto político brasileiro de integração nacional na década de 1950, a instalação da 
BR 0- 50 ligando a nova capital federal, Brasília a São Paulo; o segundo período seria a 
instalação das mineradoras na década de 1970 e o terceiro, a expansão da fronteira agrícola na 
década de 1980, expandindo as áreas de lavoura e modificando a estrutura social do rural goiano 
e em específico de Catalão. 

As formas de ocupação do sertão goiano datadas do fim do século XXI e início do 
século XX marcam uma organização territorial baseada em grandes propriedades voltadas para a 
pecuária. O surto de “desenvolvimento” vivido pelo país durante os anos (19)50 obedecia ao 
projeto de “inclusão” do Brasil na nova divisão internacional do trabalho do pós-guerra, 
portanto, para tal feita era necessário que o país se modernize. 

O modelo de “modernização” adotado pelo Estado brasileiro consistia de um caráter 
ideológico que fora muito bem arquitetado neste período e que até hoje impõe suas amarras. O 
“modernizar”, tão “necessário para o Estado brasileiro naquele período busca criar condições - 
facilitadas pelo Estado - de substituir as relações tidas como “atrasadas”, “arcaicas” pela 
moderna de produzir. Modernizar o território e substituir as estruturas arcaicas brasileiras, 
mesmo que, isto signifique a expulsão de camponeses e o propulsor de um processo violento de 
concentração de terras, como foi feito no caso da modernização da agricultura no Brasil.  

Mesquita (1996) sobre a incorporação de novas áreas na modernização da agricultura 
destaca,  

A expansão territorial se faz em ondas concêntricas a partir do centro-sul e 
atinge de forma diferenciada os diversos segmentos sociais, desencadeando um 
movimento migratório de dois tipos distintos. O primeiro movimento, que 
atinge um número maior de pessoas, é constituído pelos que ficaram 
marginalizados do processo produtivo que se instala: são posseiros, agregados e 
pequenos proprietários que são alijados do contexto modernizante. O segundo 
movimento, ou segundo movimento social que se desloca, é o de empresários 
bem sucedidos. Estes após verem esgotar suas possibilidades de expansão no 
lugar de origem, estão aptos a “ocupar” outras áreas onde as terras são mais 
baratas e onde podem expandir seu empreendimentos. Normalmente tais 
empresários dispõem de vultuoso capital financeiro e know how aliados a uma 
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legislação agrária e agrícola que incentiva e privilegia a grande produção, 
principalmente a destinada a exportação (ibdem, 1996, 20f.) 

A modernização em Catalão ocorrerá a partir da década de (19)70 e se intensificará nos 
anos (19)80 com a chegada de empresários rurais do sul e sudeste do Brasil. As grandes 
propriedades pecuaristas do período anterior são empurradas para áreas ainda não incorporadas 
por completo pela onda modernizante e ocupadas pelas grandes propriedades “modernas”. Em 
Catalão, a moderna agricultura ocupará as áreas planas de chapada empurrando os camponeses 
para os fundos de vale ou para áreas mais ao norte de Goiás. Percebe-se que a modernização da 
agricultura reorganiza o território, mas não altera a concentração da posse da terra. 

Mendonça (2004) sobre o processo de inclusão do Sudeste Goiano à modernização do 
território contribui,  

A disponibilidade de terras férteis, a pecuária extensiva nas áreas de dissecadas 
e a agricultura camponesa nas quebradas (bordas da chapada) não possibilitou a 
incorporação dessas áreas aos circuito produtivo transnacionalizado. A 
existência dessas formas de uso e exploração da terra, assim, como de diferentes 
relações de trabalho ao capital, capitalistas e não-capitalistas quase sempre 
consorciadas, se efetivam no espaço cerradeiro (ibdem, 2004, 176f, - grifo do 
autor). 

O processo de modernização no campo atendente à reestruturação do capitalismo no 
período pós-guerra e esse processo se territorializará produzindo transformações sociais e 
espaciais nas áreas de Cerrado, em específico no Sudeste Goiano, requalificando, ou melhor, 
“modernizando” as relações sociais, políticas, culturais e econômicas, inserindo novos territórios 
a gana modernizante.  

Esta ocupação “racional” das áreas de cerrado goiano, em específico do chapadão 
catalano, à modernização da agricultura inicialmente poupa as áreas de cerrado ocupando as 
áreas de pastagens extensivas. É partir da década de (19)70 e 80 que em razão da expansão das 
grandes lavouras, principalmente de soja, são incorporadas áreas de Cerrado impulsionando uma 
onda de desmatamento e incorporação de novas áreas às grandes propriedades “modernas”.  

Sobre a incorporação de novas áreas de cerrado no processo de ocupação “racional” do 
território Mesquita (2004) afirma,  

Até a década de 70, o cerrado não era aproveitado de maneira intensiva para os 
cultivos temporários, por serem seus solos pouco férteis e apresentarem 
impedimentos físico-químicos. O recente susto de ocupação intensiva de 
grandes áreas de cerrado para cultivos, só foi possível graças ao 
desenvolvimento de técnicas e métodos que propiciaram a modificação do solo 
e isso se dá, como foi dito, dentro da expansão do capitalismo no campo, sob 
forma de industrialização da agricultura (ibdem, 1996, 40f.).  

 Como pode ser percebido na figura (nº02) abaixo há uma dinâmica de retração da 
vegetação original do Cerrado brasileiro em concomitância com a expansão da soja, que pode 
ser observado na figura nº 01:  



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur

FIGURA nº 01: Retração do Domínio Cerrado: Fonte: Jan Maarten Dros “Managing the Soy Boom: Two 
scenarios of soy production expansion in South America”, p. 25, in www.wwf.org  
 

Os camponeses que conseguiram permanecer na terra durante o processo de 
modernização da agricultura agora se vêm diante de uma nova forma de expropriação que vem 
incorporando às áreas de cerrado, o hidronegócio. O projeto de UHE – Serra do Facão previsto 
para inicio de implantação em 2002 teve sua construção adiada na justiça por mais de cinco anos 
devido às irregularidades ambientais e nos cadastramentos das propriedades atingidas pelo 
empreendimento. 

O empreendimento causará a expulsão compulsória de mais de trezentas famílias 
camponesas, além dos danos ambientais causados por barramentos hidrelétricos em rios do 
Cerrado, inundando uma grande área com pouca geração de energia, apenas de 210 MW de 
potência, energia está que poderia ser conseguida por meio de uma revisão e recuperação das 
UHE’s já existentes, além da diversificação da matriz energética brasileira. 

A grande problemática, os territórios em disputa, entre os grandes empreendimentos 
capitalistas, sejam eles o agronegócio ou o hidronegócio, que disputa as parcelas do território 
nacional com vistas à ampliação de seus lucros e privatização dos recursos naturais, disputando 
com as populações tradicionais, entre eles, quilombolas, indígenas e o camponês reconhecem o 
território a partir de outro sistema de referências cultural, simbólico, social e econômico. Assim, 
é possível compreender que apesar de disputarem uma mesma parcela do espaço não disputam o 
mesmo território, por compreenderem e se apropriarem distintamente do mesmo. 

Segundo Mançano (2008) 

Uma classe não se realiza no território de outra classe. Por essa razão, os 
territórios do agronegócio e os territórios campesinos e indígenas são distintos. 
Os territórios do campesinato e os territórios do agronegócio são organizados de 
formas distintas, a partir de diferentes relações sociais (ibdem, 2008, 285p.) 

A Geografia inclina-se na compreensão cultural do território, reconhecendo-o como 
espaço construído pela sociedade/natureza identifica-se um território e territorialidades que estão 
entranhadas em relações de poder não institucionalizadas, relações culturais, enfim, a 
materialidade que expressa à sociedade em determinado tempo e espaço. 
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IMAGEM Nº02: Propriedade camponesa atingida por UHE-Serra do Facão, município de Catalão (GO). 
Autor: MESQUITA, H.A. (dez/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 01: Localização e área de inundação do Lago da UHE – Serra do Facão – Catalão (GO). Fonte: Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA da Usina Hidrelétrica de Serra do Facão 
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Os estudos feitos com comunidades camponesas sobre a relação desta com seu território 
evidenciam essa tessitura que o homem, em especial o camponês, estabelece com seu território. 
A resistência das comunidades atingidas por permanecer no seu território é completamente 
justificável, visto a importância atribuída ao território como lugar de identificação. Podemos 
perceber essa identificação com o território, como lugar de paixões, medos e fraquezas, mas 
também de segurança e felicidade nas falas dos atingidos por UHE – Serra do Facão, quando 
perguntado sobre o que mudaria na sua vida e na de sua família a retirada do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM Nº03:  Acampamento de garimpo clandestino no município de Catalão (GO). Autor: NAVES, 
J. C. (dez/2008) 
 
3. Considerações finais 
 

As pesquisas em Geografia dos últimos anos vêm dando maior atenção ao território 
como categoria central de análise geográfica nas pesquisas que enfocam a questão das tramas 
espaciais e os rearranjos do momento em que vivemos. O território adquire centralidade nos 
estudos e pesquisas que se prontificam em estudar sobre como as dinâmicas estruturais que se 
territorializam de forma complexa e desigual, ou seja, as disputas centralizadas no território 
elevando a discussão destes territórios em disputa a uma disputa de classes antagônicas, como 
exemplo, o conflito travado entre os camponeses atingidos por UHE Serra do Facão que se opõe 
a lógica capitalista com o objetivo de permanecer no território que lhe é fonte de vida, de re-
existência. 

O território, assim, é o seu lugar de vida, lugar de segurança para si e para sua família, 
onde possui laços de amizade e respeito. Percebemos que a valorização atribuída não é mediada 
somente pelo dinheiro, mas sim por significações como a amizade, a segurança, a vivência com 
aquele lugar, como pode ser percebido no trecho destacado dos depoimentos. Percebemos que 
estes sujeitos fornecem um contraponto à forma de organização e uso do território, pois 
engendram outra lógica que não coaduna com a lógica capitalista de expropriação. A lógica 
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desterritorializante capitalista produz a precarização do trabalho além de novas relações de 
trabalho, como o trabalho escravo ou em condições similares ao trabalho escravo. 
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