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RESUMO 

 

Poucos assuntos têm despertado tanto a atenção da comunidade em geral quanto as questões referentes à 
preservação dos patrimônios ambientais e culturais. Tal preocupação é patente na medida que ela remete a 
um questionamento cada vez maior com a qualidade de vida em com o nosso legado para as gerações 
futuras. Buscando uma reflexão maior sobre o tema, desenvolvemos uma pesquisa partindo de nossa 
própria experiência como pesquisadora em um programa de recuperação do patrimônio histórico 
arqueológico realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais na área em que foi erguida uma 
barragem no curso do rio Tocantins, ao norte de Goiás, para viabilizar a construção da Usina Hidrelétrica 
de Serra da Mesa. Partindo do pressuposto de que o patrimônio cultural de um povo ou nação pode se 
estender por uma infinidade de objetos, lugares, e mesmo conhecimentos, buscamos compreender como a 
mudança na paisagem compromete o patrimônio. Há que se considerar que o patrimônio cultural está 
sempre ligado ao passado, e só se busca identificá-lo na medida em que se procura construir a própria 
identidade. O trabalho de salvamento concentrou-se nos sítios arqueológicos históricos, que possibilitassem 
perpetuar as marcas da ocupação regional. De fato, esse patrimônio pôde ser resgatado. No entanto, o 
patrimônio indelevelmente modificado, foi a paisagem. Histórias de vidas inteiras construídas dentro de um 
lugar, relações de vivência e experiências de anos foram sepultados juntamente com a paisagem inundada 
pela represa.Evidentemente, não há como efetivar um empreendimento desse porte sem incorrer em 
impactos ambientais e patrimoniais. No entanto, é necessário ponderar que, para que haja progresso e 
desenvolvimento econômico, sempre se paga um determinado preço. Espera-se que em Serra da Mesa esse 
preço não tenha sido alto demais. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Poucos assuntos têm despertado tanto a atenção da mídia e da comunidade em 
geral quanto as questões referentes à preservação dos patrimônios ambientais e culturais. 
Recentemente, com a perda de um dos mais belos edifícios do centro histórico de Ouro 
Preto devido a um incêndio, a questão da dificuldade de gestão do nosso patrimônio 
voltou às manchetes dos principais órgãos da imprensa nacional. 

Tal preocupação é patente na medida em que ela remete a uma preocupação 
cada vez maior com a qualidade de vida e com a preservação de nossa identidade 
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cultural para as gerações futuras. Não existe sociedade sem cultura, nem cultura sem 
memória.  

Buscando uma reflexão maior sobre o tema, desenvolvemos uma pesquisa no 
período que compreende os anos de 1995 a 1998, e que resultou em nossa tese de 
doutorado. O trabalho foi desenvolvido partindo de nossa própria experiência como 
pesquisadora em um programa de recuperação do patrimônio histórico arqueológico 
realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em convênio com Furnas Centrais 
Elétricas S.A., onde se procedeu ao levantamento e ao salvamento de diversos sítios 
arqueológicos históricos. Ocorre que tais sítios se localizavam na área em que foi erguida 
uma barragem  no curso do rio Tocantins, ao norte de Goiás, para viabilizar a 
construção da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, cuja represa resultou em um lago de 
cerca de 1.784 km2 (na cota máxima de 460m) e 5,4 bilhões de m3  de água. 

A referida área abrange, parcialmente, oito municípios daquele estado: 
Niquelândia, Minaçu, Uruaçu, Campinorte, Campinaçu, Colinas do Sul, Barro Alto e São 
Luis do Norte. As características da área da pesquisa foram determinantes para o 
desenvolvimento do projeto: trata-se de uma área eminentemente rural (não ocorreu 
inundação de nenhum perímetro urbano nos oito municípios atingidos), distante dos 
principais centros urbanos do país e cuja ocupação histórica está ligada ao ciclo do ouro 
em Goiás. 

Os trabalhos de prospecção foram realizados durante os anos de 1995 e 1996, 
quando foram identificadas 210 ocorrências de vestígios que poderiam se caracterizar 
como possíveis sítios históricos. Após o início dos trabalhos de salvamento, essas 
ocorrências foram reavaliadas, e em muitos casos reagrupadas, no caso de se tratarem 
de um mesmo contexto. Assim, o número final de sítios que foram pesquisados ficou em 
177, sendo que destes, apenas 106 estavam dentro da área inundável, (abaixo da cota 
de 460 m de altitude), e portanto, constituíam-se no universo de trabalho, ou seja, seriam 
passíveis de salvamento, tendo em vista que se caracterizavam como sítios arqueológicos 
históricos, e portanto, constituintes do patrimônio histórico e cultural da região. 

 

PATRIMÔNIO E CULTURA NA CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM 

De acordo com a nossa visão, não existe uma definição precisa sobre o que seja 
patrimônio cultural: de fato, o patrimônio cultural de um povo ou nação pode se estender 
por uma infinidade de objetos ou lugares, bens móveis ou imóveis, e mesmo 
conhecimentos, cultura popular, música, dança, etc. No entanto, há que se considerar 
que o patrimônio cultural está sempre ligado ao passado, e só se busca identificá-lo na 
medida em que se procura construir a própria identidade, que foi ou está sendo 
construída ao longo do tempo. É por isso que a busca da identidade é fato cada vez mais 
marcante nas sociedades modernas. 

No Brasil, patrimônio histórico e artístico já foi sinônimo de patrimônio cultural - 
denominação dada pelo SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 
No entanto, a expressão patrimônio cultural é bem mais ampla, porque inclui tanto o 
aspecto histórico quanto o ecológico. 
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A despeito dos esforços do SPHAN e do seu sucessor, o IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), a depredação dos bens patrimoniais e culturais 
no Brasil é uma questão preocupante, sobretudo quando somos detentores de um acervo 
vastíssimo, muitos deles considerados como Patrimônio da Humanidade. Assim, diante do 
perigo constante da destruição – parcial ou total, reversível ou não – faz-se necessário 
elaborar leis e mecanismos que efetivamente resguardem e perpetuem o nosso 
patrimônio cultural e ambiental para que as gerações futuras também tenham acesso a 
ele. 

Na região em estudo, o trabalho de salvamento concentrou-se nos sítios 
arqueológicos históricos da região. De maneira geral define-se e distingue-se o 
patrimônio cultural pré-histórico do patrimônio histórico de acordo com a antiguidade 
dos vestígios em questão. Embora possa haver divergências quanto aos períodos 
analisados, de acordo com cada pesquisa, o mais comum é considerar-se, para o 
continente americano, o período pré-histórico como sendo aquele correspondente à fase 
anterior à influência européia, ou seja, quando o território era ocupado apenas pelos 
grupos indígenas pré-coloniais, e o período histórico, como sendo aquele após o 
descobrimento. 

Assim, a importância desse nosso trabalho é a de resgatar a memória e a cultura 
de uma determinada área, cujos vestígios estariam permanentemente perdidos após a 
formação do lago da represa de Serra da Mesa. Dessa forma, buscou-se resgatar os 
vestígios para que possibilitassem perpetuar as marcas da ocupação histórica naquela 
região. Obviamente, há que se considerar que não se pode compreender uma cultura 
que já não está presente a não ser a partir de suas próprias expressões materiais (sejam 
elas sob a forma de artefatos, objetos de arte, conhecimentos adquiridos, etc.). Deve-se 
levar em consideração, porém, que esses bens materiais só são significativos porque 
estão permeados de relações sociais, de significados e de simbologias.  

Na região em estudo não foi encontrada grande variedade de objetos ou 
artefatos, embora tenham sido muitos os sítios arqueológicos pesquisados. Tal fato se 
explica por se tratar de uma sociedade basicamente rural e pobre do ponto de vista 
material. Mesmo aquela parcela da sociedade que era considerada abastada tinha 
pouca expressividade material, inclusive pela pouca gama de opções oferecida pela 
época e pela localização interiorana da região – fato de grande relevância para o 
período em questão, quando os meios de transporte se limitavam ao lombo dos burros 
tropeiros. Dessa forma, mesmo antes de iniciar-se os trabalhos de escavações, já não se 
tinha grande expectativa de se encontrar vestígios de objetos finos, faianças, ou objetos 
de uso cotidiano comuns aos grandes centros urbanos da época. 

De qualquer forma não é a quantidade de vestígios de uma sociedade que a torna 
mais ou menos importante, nem mesmo a sua excepcionalidade, por si só. O elemento 
primordial é que estes bens têm como característica fundamental o fato de estarem 
vinculados a um determinado momento da história do país, estando, portanto, 
articulados à memória de determinados grupos que, em seu conjunto, são constituintes 
da sociedade brasileira. Aprendendo a valorizar tais vestígios, mesmo quando 
considerados pouco expressivos se comparados a vestígios de outras sociedades, 
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estaremos constituindo uma sociedade mais compromissada com a preservação, e 
portanto, capaz de valorizar o seu passado e a sua cultura material. 

De qualquer modo, o primeiro passo para uma pesquisa histórico arqueológica 
bem fundamentada é reportar à bibliografia existente referente ao tema. Ocorre que nem 
sempre é possível contar com registros históricos para uma análise desse tipo. Quando tal 
fato é possível de ser feito, nem sempre os registros podem ser completamente confiáveis. 
Além do mais, existe um hiato entre o que está registrado e o que foi vivido. Somente a 
associação de ambos, através de uma analise criteriosa dos vestígios materiais 
encontrados, pode levar a uma visão mais próxima da realidade.  

No entanto, concluiu-se que a bibliografia referente ao tema é escassa para o 
período colonial em Goiás como um todo, e para a área do empreendimento ela chega 
a ser exígua. Assim, partiu-se do pressuposto de que o que poderia ser encontrado na 
região de Serra da Mesa não seria muito divergente do que se conhece para o resto do 
estado, sobretudo levando-se em consideração que se tratava de uma área mineradora, 
fato que incentivou a ocupação e o surgimento de várias cidades. A partir de então 
procedeu-se a um exaustivo trabalho de prospecção, onde foram registrados todos os 
vestígios antigos, que depois foram triados para confirmar ou descartar tais vestígios 
como sendo ou não, dignos de estudo. 

Devido exatamente a esse pouco conhecimento sobre a ocupação histórica da 
região, mais se fazia importante o trabalho de salvamento desses bens, sobretudo porque 
o empreendimento hidrelétrico comprometeria, definitivamente os bens culturais – 
históricos e pré-históricos – que porventura existissem na área, além de comprometer, de 
maneira irreversível, a própria paisagem. 

O importante é considerar sempre que cultura é um elemento dinâmico, envolve 
uma série de parâmetros que nem sempre se está apto a perceber. O geógrafo é um 
importante pesquisador nesta análise, visto que à sua formação, dentro das ciências 
humanas, soma-se a sua percepção espacial, elemento fundamental numa análise desse 
tipo.  

“Em arqueologia, a incerteza do achado está associada à sua possibilidade. Um 
projeto desta natureza permite o cruzamento de diferentes tipos de informações, 
o que certamente pode reduzir sua margem de incerteza, que mesmo assim, 
ainda permanece grande. No caso, estamos tratando a articulação entre 
incerteza e probabilidade, que deve ser entendida dentro das especificidades da 
arqueologia histórica. A grande questão não é a dúvida entre encontrar ou não 
os vestígios procurados e sim onde estão, qual a sua dimensão e o significado 
provável.”1 

No caso de Serra da Mesa, a pesquisa fazia-se urgente devido à iminência de 
destruição em que os sítios se encontravam. A construção da usina hidrelétrica implicou 
em uma mudança drástica na paisagem da região de pesquisa. A represa substituiu 
antigas paisagens por um espelho d’água de centenas de quilômetros de extensão.  

                                                 
1 UFMG, Salvamento histórico-arqueológico na área atingida pela represa da Usina de Serra da Mesa-Go, 
1998. 
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Como a usina hidrelétrica de Serra da Mesa era um projeto definitivo, com um 
cronograma de execução pronto e em andamento, o salvamento do patrimônio tornava-
se urgente, o que ficou patente no número de sítios arqueológicos encontrados: a 
prospecção definiu um total de 210 ocorrências de vestígios arqueológicos, que foram 
reduzidos a um total de 106 sítios efetivamente submetidos aos trabalhos de salvamento. 

A identificação dos sítios não foi uma tarefa simples, por uma série de motivos, 
dentre os quais podem ser destacados: 

a extensão da área a ser pesquisada:o reservatório de Serra da Mesa ocupa uma 
área de 1784 Km2 e abrange, parcialmente, oito municípios; 

a dificuldade de se atingir grande parte da área, visto que o número de estradas e 
vias de acesso era escasso, e, quando existiam, estavam em péssimas condições de 
conservação; 

 a dificuldade de se precisar a cota altimétrica, mesmo dispondo de 
equipamentos modernos, como GPS, monitorados por satélite; 

 a imprecisão dos mapas da região, já que mesmo os mapas do IBGE 
apresentavam incorreções de destaque, como incoerência no nome de 
acidentes geográficos, inclusive rios e serras; 

 o clima, que por ser muito quente e úmido, a partir dos meses de 
setembro/outubro, praticamente inviabilizava os trabalhos de campo; 

 a dificuldade de se identificar os vestígios, comumente depredados pela 
comunidade local e/ou muitos vezes pouco perceptíveis, comuns aos sítios 
históricos. Sobre essa dificuldade, Orser Jr2 coloca que: 

“ao menos duas razões explicam essa dificuldade: em primeiro lugar, a presença 
mais antiga de europeus no Novo Mundo é, não poucas vezes, difícil de 
documentar. Muitos viajantes, como os mais antigos exploradores do interior do 
Brasil, com freqüência deixaram apenas traços fraquíssimos de suas visitas. Seus 
sítios são de difícil localização e, quando achados, não raras vezes são difíceis 
de estudar, já que a duração de sua ocupação foi demasiadamente breve. O 
segundo problema deriva das questões levantadas pela presença de artefatos 
europeus em sítios indígenas: receberam estes indígenas aqueles itens exóticos 
dos europeus ou de outros índios, os quais, por sua vez, podem tê-los recebido 
de outros índios ou de europeus? As datas dos verdadeiros contatos diretos entre 
europeus e índios, em geral considerados como delimitadores do inicio do 
período histórico, são difíceis (...) de se estabelecer. Como resultado, o início do 
período histórico apenas pode ser estabelecido a nível regional, e com 
freqüência, de maneira um tanto imprecisa.” 

A despeito das dificuldades encontradas, dos 177 sítios prospectados, 106 foram 
resgatados, dentro de um trabalho de campo realizado em três etapas: de maio a 
novembro de 1996, de abril a novembro de 1997 e de maio a junho de 1998. Dentro 

                                                 
2 ORSER JR. Introdução à arqueologia histórica, 1992, p. 21. 
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deste conjunto de sítios trabalhados, havia a predominância daqueles referentes à 
atividade mineradora (antigas áreas de garimpo). 

Para facilitar o trabalho de análise posterior, os sítios pesquisados foram 
agrupados de acordo com as seguintes categorias: 

 fazendas: todos os conjuntos formados pela propriedade territorial, 
juntamente com os elementos que possibilitem a permanência humana e o 
desenvolvimento das atividades econômicas para as quais a unidade 
produtora está voltada. Nessa categoria foram encontrados fragmentos de 
habitações e de outros elementos construtivos, típicos de unidades 
produtoras rurais, tais como currais (de pedras e de madeiras), monjolos, 
moinhos, pocilgas e canais para abastecimento de água. 

 Sítios de mineração: nesta categoria estão agrupadas uma variedade muito 
grande de unidades que foram consideradas como vestígios de atividades 
mineradoras, denominadas lavras. De acordo com os elementos 
encontrados na região, pôde-se verificar que estas lavras poderiam se 
caracterizar como empreendimentos de porte variado, levados a cabo por 
uma só pessoa; por um pequeno grupo de indivíduos; ou ainda, por 
algumas dezenas ou centenas de escravos. Apresentam elementos 
significativos como canais, aterros, açudes, monturos de sedimento 
revirado e lavado, etc. 

 Cemitérios: os cemitérios antigos da região apresentam características 
peculiares: geralmente não se constituem como áreas de destaque 
paisagístico; são manifestações culturais de aspecto modesto e sóbrio, sem 
construções ou adereços – muitas vezes identificados apenas por algumas 
cruzes de madeira, sobretudo se já estiverem abandonados. 

 Presídios: durante o período colonial, denominavam-se presídios os postos 
avançados do poder público colonial, que eram geralmente locais 
fortificados e que possuíam um regimento militar e um comando específico. 
A sua função era primordialmente a de funcionar como um entreposto de 
fiscalização das atividades econômicas, procurando coibir o contrabando 
de riquezas – sobretudo o ouro -, a contenção de ataques indígenas aos 
aldeamentos e também como ponto de apoio às atividades agropastoris e 
ao povoamento em geral. Alguns presídios existiram na região, mas só nos 
foi possível identificar os vestígios de um deles: o Presídio de Santa 
Bárbara. 

 Núcleos urbanos: no interior de Goiás, um grande número de vilas e 
aldeias surgiram no período colonial em função da atividade mineradora. 
No entanto, com o esgotamento da produção aurífera, a maioria destes 
núcleos entrou em decadência, levando muitos deles a desaparecer. Na 
região de Serra da Mesa puderam ser identificados os vestígios e ruínas de 
Água Quente, Cocal, Traíras e Santa Rita. Esta última ainda apresentando 
um belíssimo conjunto de vestígios de construções em pedra, um cemitério 
e uma capela. 
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 Diversos: foram catalogados nesta categoria aqueles sítios cujos vestígios 
não foram suficientes para definir a sua função de forma precisa, ou então 
vestígios muito peculiares, que não se encaixaram nas demais categorias. É 
o caso por exemplo dos vestígios de uma estrada calçada com lajes, de 
diversos fornos para queimar telhas, os vestígios dos portos, etc. 

 

A PAISAGEM COMO ELEMENTO CULTURAL NA ÁREA DE SERRA DA MESA 

À medida que o trabalho de prospecção dos sítios histórico-arqueológicos foi se 
desenvolvendo, e, posteriormente, o trabalho de salvamento propriamente dito começou 
a ser realizado, foi-se observando no contato direto com a realidade local, que as 
relações das pessoas da comunidade com aqueles vestígios arqueológicos eram muito 
diferentes da visão do pesquisador. Portanto, passa-se a analisar essa questão sob o 
ponto de vista das pessoas leigas no assunto: o que é na realidade um patrimônio 
cultural? Qual a sua importância para uma comunidade de pessoas simples e carentes 
de recursos econômicos? Por que essas pessoas têm tão pouco acesso às informações 
sobre o seu próprio patrimônio cultural? 

A partir desses questionamentos, passa-se a observar com mais cuidado a 
realidade de Serra da Mesa: ora, se nem mesmo aquela comunidade tinha noção exata 
da riqueza de seu patrimônio histórico e cultural, como levar esse conhecimento para 
“fora” dessa comunidade? E a relação desse patrimônio com os fenômenos geográficos: 
como poderia ser feita? Buscou-se sobretudo observar até que ponto as condições 
geográficas poderiam (ou não) ser determinantes do ponto de vista da especificação do 
sítio arqueológico, e, conseqüentemente, da constituição do próprio patrimônio cultural. 

Outra característica que merece destaque é que, para as (poucas) pessoas das 
comunidades locais que se interessaram por este trabalho, a maioria absoluta buscava 
informações referentes a patrimônio arqueológico pré-histórico, demonstrando 
desinteresse quase total para as informações históricas. Tal fato indica que prevalece uma 
idéia formada ainda com base nas informações externas, ou seja, considera-se aquilo 
que o cientista ou pesquisador estrangeiro já valorizou, e não se reconhece a história do 
país como merecedora de divulgação, visto que não apresenta um status corroborado 
por nenhum grande nome da comunidade científica internacional. 

Sobre o assunto, Lemos3 coloca que, no Brasil, torna-se um elemento dificultador 
para as ações de preservação 

“A falta de esclarecimento popular sobre a importância da preservação de nosso 
Patrimônio, para não dizermos deseducação coletiva. Esse é um dado brasileiro 
e daí a formulação de mais uma regra: a preservação aqui entre nós depende 
fundamentalmente da elucidação popular, um caminho já percorrido por outros 
países como o México, que dedica atenção toda especial a essa questão da 
educação de massa no que diz respeito à memória.” 

                                                 
3 LEMOS. O que é patrimônio histórico, 1985,p.84. 
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Essa falta de consciência ambiental e cultural pôde ser presenciada, no Brasil, na 
prática, durante os trabalhos de campo realizados na área de pesquisa. A comunidade 
local, formada, em sua grande maioria, por pessoas simples, de baixo índice de 
escolaridade é também pouco informada sobre as questões políticas e sociais do país e 
com pouca vivência fora de sua região de moradia. No contato direto que foi 
estabelecido com grande número de moradores, pôde-se constatar que, em se tratando 
de uma região de produção aurífera, (ainda que essa atividade seja extremamente 
incipiente nos dias atuais), os cuidados com a preservação do meio ambiente e dos bens 
culturais tornam-se uma preocupação praticamente inexistente. Diante da fragilidade da 
economia local (sobretudo para a população de baixa renda), o imediatismo financeiro 
supera largamente as questões ambientais, e o fator cultural insere-se nesse contexto 
como mero elemento coadjuvante, podendo até ser levado em consideração, desde que 
não interfira nos mecanismos de busca e constituição da renda familiar. 

Dessa forma, não há preocupação em preservar animais silvestres, por exemplo. 
Se existir um comprador, sempre haverá um vendedor de exemplares da fauna silvestre 
local. Igualmente, não há a preocupação em utilizar-se dragas nos leitos dos rios para 
vasculhar o cascalho em busca de ouro, e o mercúrio é utilizado largamente pela grande 
maioria desses garimpeiros atuais (mesmo sabendo-se que o retorno é mínimo, uma vez 
que a produção aurífera está em franca decadência já há algumas décadas). Como 
conseqüência, além da contaminação das águas, ocorre o assoreamento dos leitos dos 
rios. A devastação da vegetação é outro aspecto assustador; desde queimadas até a 
derrubada de arvores com a utilização de tratores com correntes são práticas comuns. 

Na verdade, ninguém espera que uma sociedade se desenvolva sem alterar o 
meio natural: modificar a natureza tem sido o papel da humanidade desde que ela surgiu 
na superfície do planeta. Incessantemente tem-se buscado modificar e modelar o espaço 
em função de nossas próprias necessidades e desejos das pessoas. E quanto mais se 
desenvolve tecnologicamente, mais rapidamente se processam essas alterações. Mas, 
além disso, apropriar-se da natureza é essencialmente cultural. As relações que grupos 
humanos diferentes têm para com a natureza estão sempre ligadas à sua própria 
formação cultural. Assim é que a forma de apropriação da natureza por uma sociedade 
capitalista ocidental é completamente diferente daquela de uma sociedade indígena, 
formada por caçadores coletores no interior da Amazônia, por exemplo. Daí a construção 
de paisagens diferenciadas, não apenas pelo olhar de quem observa – o que é um fato – 
mas, sobretudo, pela forma de ocupação, que podem ser as mais variadas possíveis, o 
que leva, portanto, a compreender que um  mesmo meio natural pode oferecer uma série 
de paisagens diferentes. O elemento chave que, em última instância, vai determinar a 
forma de ocupação, ou melhor, de exploração de um determinado meio, é justamente a 
oferta de recursos naturais passíveis de exploração. O domínio da Natureza é, portanto, 
fundamental sob este ponto de vista. Vesentini4 coloca que: 

“a atual ‘crise ecológica’ nos mostra que há um desequilíbrio nas relações entre 
sociedade moderna e natureza, e a inquirição da origem desse fato nos conduz 
a uma concepção de natureza enquanto recurso, o que ocorreu na ‘revolução 
tecno-científica’ dos séculos XVI e XVII. (Acontecimento, é bom ressaltar, 

                                                 
4 VESENTINI. Geografia, natureza e sociedade. 1997, p. 10. 
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interligado ao desenvolvimento do capitalismo e à ocidentalização de 
praticamente todo o planeta).” 

É interessante observar, no entanto, que os recursos naturais de um espaço 
qualquer só adquirem valor em função da sociedade que os explora, ou seja, só 
adquirem importância econômica a partir do tipo de exploração que será determinada. 

“A noção de recursos naturais propõe de maneira falsa a questão das relações 
entre o homem e o meio. Como sabemos, não existe recurso em termos 
absolutos: um ‘recurso’ só é utilizável com relação a um certo nível de 
desenvolvimento técnico e à situação geográfica de um espaço. Há um século, 
uma mina de urânio não representava um recurso, o qual, entretanto também 
pode perder sua utilidade e sua significação. (...) De acordo com as épocas e 
com as técnicas, um mesmo recurso oferece possibilidades diferentes de 
utilização.”5 

O certo é que da apropriação desses recursos nasce a capacidade de as 
sociedades se desenvolverem, o que se expressa através de várias formas, dentre elas, a 
expressão de sua arte e de sua cultura. Num sentido mais amplo, toda manifestação será 
considerada como sendo cultural. Dessa forma, não é possível, ou pelo menos não é 
aconselhável, trabalhar-se sem analisar os aspectos da interferência humana no espaço. 
O espaço geográfico só tem sentido quando observado sob o ponto de vista das relações 
humanas nele estabelecidas. A forma de apropriação do espaço e os interesses 
envolvidos nesse processo é que dão conformidade e importância a um determinado 
território. 

No Brasil, a ocupação territorial durante o período colonial esteve vinculada, 
essencialmente à necessidade de expropriação de riquezas e expansão do domínio 
territorial. 

A forma de ocupação do território e a vivência dele pelos três grupos raciais 
formadores da sociedade brasileira dão-lhe as características culturais que lhe são 
próprias. Obviamente que as expressões culturais são muitíssimo variadas, influenciadas 
tanto pela extensão espacial do país quanto pela heterogeneidade dos seus elementos 
formadores. Devido a estas reflexões, pode-se dizer que a Geografia não pode analisar, 
de forma estanque, o elemento espaço, sem considerar as relações humanas aí 
estabelecidas. Conseqüentemente, Geografia e Cultura são dois objetos de analise que 
não devem ser dissociados. 

Dessa forma, procura-se expressar que os elementos geográficos são 
extremamente importantes para a análise da cultura, uma vez que as manifestações 
humanas sobre o território se dão de maneiras diferentes, visto que os elementos que irão 
interferir nesse processo são amplos e complexos. Para o Brasil, e sobretudo para a área 
de estudo em questão, estes elementos estão ligados, por exemplo, aos fatores naturais, à 
forma de ocupação e exploração do território no período colonial, (quando o Brasil era 
tido como fonte de riquezas e expressão de poder para a Coroa Portuguesa), ao 

                                                 
5 DOLLFUS. O espaço geográfico.1982, p.38. 
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segmento da sociedade que se estabeleceu na região a partir de então (uma sociedade 
rural, escravista e mineradora). 

Uma importante observação sobre a área em estudo é exatamente sobre a 
questão da construção da paisagem ao longo do tempo e com relação à aplicação 
técnica nesse modelar do espaço. Se, no inicio da ocupação da região, as atividades 
giravam em torno da mineração como atividade nuclear, com a decadência da 
mineração a atividade rural foi ganhando expressão, e apresenta-se como uma forma de 
ocupação do espaço completamente diferente (com impactos ambientais bem menos 
expressivos), embora em toda a história regional a mineração não tenha nunca sido 
completamente abandonada. 

Do ponto de vista geográfico, deve-se observar que os elementos que modelaram 
a paisagem – sendo elementos culturais, expressos por técnicas diferentes – são também 
diferentes no tempo e no espaço; muito embora tenha-se percebido que, em muitos 
casos, a repetição de um certo fator ou técnica pode ser fundamental para caracterizar 
uma determinada paisagem. Assim, pode-se, por exemplo, verificar que, embora a 
prática do “desmonte6” tenha sido importante elemento modelador de paisagens de 
mineração, as técnicas empregadas ao longo do tempo foram diferentes, sendo que 
atualmente os garimpeiros utilizam-se até de tratores para retirar o sedimento que será 
lavado durante o processo de busca do ouro. 

Dessa forma, verifica-se que o resultado expresso na paisagem pode até ser o 
mesmo, ou muito próximos um do outro (guardadas as devidas proporções quanto ao 
grau de depredação). No entanto, o resultado final é produto de técnicas diferentes, que 
só fazem sentido se contextualizadas e analisadas  em conjunto com outros elementos 
culturais. De acordo com Milton Santos7, “sem dúvida, a técnica é um elemento 
importante de explicação da sociedade e dos lugares, mas, sozinha, a técnica não explica 
nada”. 

No entanto, a observação da variação tecnológica ao longo do tempo pode 
indicar as diferentes formas de apropriação do espaço. Através da pesquisa 
arqueológica, verificam-se técnicas e tecnologias em desuso pela sociedade atual, e 
também as diferenças na maneira que uma mesma sociedade se apropria do seu espaço 
ao longo do tempo. Há aí uma analise que permeia pela cultura, ou seja, o saber fazer, 
o como fazer, que se modificam ao longo to tempo e indicam mudanças no processo 
cultural de uma determinada sociedade. E a análise dos objetos abandonados pode ser 
também uma forma de se analisar esse processo cultural, como, por exemplo, as técnicas 
construtivas: identificar as técnicas das construções antigas leva os pesquisadores a inferir 
sobre o uso que lhes é atribuído e a importância que elas adquiriram dentro da 
comunidade em questão. 

De certa forma, a pesquisa arqueológica é indissociável da Geografia. Não é 
possível buscar descobrir como funcionou uma sociedade no passado, sem se analisar a 

                                                 
6 Desmonte é a técnica utilizada por garimpeiros em que se vai ‘desmontando’ os barrancos dos rios e 
lavando o minério daí retirado, em busca do ouro misturado no cascalho. 
7 SANTOS.A natureza do espaço: técnica e tempo; razão e emoção. 1999,p.38. 
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paisagem e o sítio onde essa mesma comunidade esteve inserida. Tal análise é 
eminentemente geográfica. 

A atual crise do setor de geração de energia, refletindo-se diretamente na 
economia e na sociedade brasileira tem levado a uma tendência de se buscar novos 
investimentos e maximizar a produção e a oferta dentro de um prazo cada vez menor. 
Dentro dessa perspectiva, investimentos em geração de energia, como o caso de Serra da 
Mesa tornam-se amplamente justificáveis do ponto de vista governamental, muito 
embora, as conseqüências inevitáveis desse processo sejam as intervenções, cada vez 
mais abrangentes em diversos ecossistemas, cujos impactos nem sempre são passíveis de 
controle ou de previsão.  

Na realidade, os impactos sociais e ambientais de um grande empreendimento 
nunca estão totalmente sob controle das autoridades engajadas no processo. O fato é 
que a maioria desses impactos são de cunho irreversível, e, portanto, se não forem 
previstos com antecedência, muito pouco poderá ser feito após a conclusão das obras. 
Todos os grandes empreendimentos estão sujeitos a tais situações, e não apenas aqueles 
voltados para a construção de grandes hidrelétricas e suas respectivas barragens. Ocorre 
que, geralmente, os efeitos que a construção de uma barragem possam produzir sempre 
foram considerados como uma questão subordinada à questão principal, que é a 
questão energética.  

De acordo com Sigaud, citado por Santos8, 

“ao contrário do que se poderia pensar, na construção de uma hidrelétrica não 
estão em jogo apenas os altos interesses nacionais de produção de energia para 
o desenvolvimento, mas também os interesses particulares de empresas que se 
beneficiam enormemente com os investimentos do setor elétrico, assim como os 
interesses do capital internacional, que fornece uma parcela importante dos 
recursos. (...) 

Como resultado desta política de interesses, cujo objetivo final é a realização 
dos projetos,minimizando os imensuráveis impactos, percebe-se que a maioria 
dos estudos feitos por encomenda do setor elétrico são repetitivos, pobres, e 
praticamente ignoram a dinâmica social e riqueza cultural existentes na área 
atingida.” 

O certo é que a construção da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa implicou em 
uma mudança drástica da paisagem local. A represa da usina submergiu áreas 
anteriormente ocupadas por fazendas, sítios, estradas, rios, pontes, vales e outros, 
substituindo antigas paisagens por um espelho d’água de centenas de quilômetros de 
extensão. Desta forma, as relações entre os habitantes e os seus locais de moradia e 
trabalho foram rompidas de forma inexorável.  

É sabido que são criados laços de afetividade à medida que se vivencia um 
determinado lugar, ou seja, ele passa a ter importância como testemunho dos momentos 
marcantes da vida das pessoas. Por este motivo, as intervenções de grande vulto, capazes 
de alterar grandes áreas e paisagens, como a construção de uma usina hidrelétrica por 

                                                 
8 SANTOS, 1998, p.31. 
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exemplo, são, cada vez mais, vistas com grandes restrições. Busca-se hoje, através dos 
órgãos empreendedores, incentivar empreendimentos de menor porte, que apresentem 
menores impactos sociais, econômicos e ambientais. 

Um mecanismo que começa a ser levado em consideração mais recentemente, na 
história do setor hidrelétrico no Brasil é a participação da sociedade, sobretudo no que 
diz respeito aos impactos sociais e ambientais. De fato, o país não apresenta tradição em 
considerar a participação da sociedade nas questões ligadas ao planejamento  e 
desenvolvimento. Isto ocorre particularmente no setor elétrico, por se tratar de área de 
prioridade, visto que estava diretamente vinculado à possibilidade de desenvolvimento 
econômico; afinal, sem energia, não há industrialização. 

Essa situação, em que a importância do setor elétrico era destacada como sendo 
elemento primordial ao desenvolvimento do país – à partir da idéia, errônea, de que 
desenvolvimento e industrialização são sinônimos – perdurou também durante toda a 
década de 70, sob o regime autoritário que se instalou. “(...) as reações da sociedade 
eram consideradas, via de regra, como oposição de caráter político, portanto, alvo de 
repressões. As comunidades afetadas pelos ‘projetos de desenvolvimento’ deveriam 
aceita-lo, ainda à sua custa, sem estruturar qualquer reação.”9 A partir do final da década 
de 70 e durante toda a década de 80, com o avanço do processo de abertura política, e 
considerando-se inúmeras experiências negativas10, onde os impactos sociais e 
ambientais eram de fato marcantes, foi se dando de forma lenta e gradativa a inserção 
dos interesses das populações afetadas dentro dos projetos de construção de barragens 
para geração de energia elétrica. 

Foram também de grande importância para a consideração dos fatores ambientais 
os problemas enfrentados junto ao Banco Mundial, sendo necessário que o setor elétrico 
revisse todas as suas premissas de solução para os problemas ambientais para poder 
continuar contando com a liberação de empréstimos daquela instituição. Data dessa 
época a elaboração da nova Constituição do Brasil, que prevê a elaboração de estudos 
de impactos ambientais para toda grande obra realizada, a partir de então, no país. 

Dessa forma, Serra da Mesa surge no cenário nacional num momento político de 
importantes mudanças, mas, devido ao fato de ter sido implantada no limiar dessas 
mudanças, ela não se beneficia completamente de todas as possibilidades que se 
abriram. De fato, as perspectivas eram boas, mas as ações que se concretizaram tinham 
o cunho muito mais paliativo do que preventivo. Na realidade, Serra da Mesa cumpriu 
bem o seu papel dentro das perspectivas institucionais, mas para a população local, 
todas as medidas foram tomadas dentro dos gabinetes oficiais, sem a sua efetiva 
participação. Se a obra tivesse sido planejada alguns anos mais tarde, poderia ter havido 
tempo para se implantarem todas as políticas mitigadoras de impactos sócio-ambientais 
com maior participação popular, o que de fato não ocorreu. 

                                                 
9 MÜLLER. Hidrelétricas, meio ambiente e desenvolvimento, 1995, p.101. 
10 Críticas contundentes foram feitas diante de problemas sócio-ambientais em obras como Itaparica, 
Machadinho e Balbina. 
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Não se pode negar, contudo, que o empreendimento trouxe benefícios para a 
região onde está inserido. O estudo do acervo cultural histórico e pré-histórico regional é 
uma prova concreta disso. Dificilmente, em outras circunstâncias, teria sido possível 
empreender um trabalho tão grandioso do ponto de vista da abrangência espacial e do 
ponto de vista contextual. A análise da ocupação e do povoamento de Goiás, a coleta de 
dados e de cultura material e a perspectiva de se reinserir junto à população local os 
vestígios ali encontrados não teria sido possível sem o apoio financeiro de FURNAS. 

A busca do conhecimento do patrimônio da área de Serra da Mesa vai além das 
perspectivas elementares. A construção da Usina Hidrelétrica permitiu o conhecimento e a 
análise da região em todos os níveis de interesse: a fauna, a flora, a geomorfologia, a 
historia e a pré-história. Mas a grande questão é saber se esse conhecimento sobre uma 
área que não existe mais é justificável. A questão cultural foi tratada de forma detalhada 
do ponto de vista material, mas quanto ao social sempre deixa a desejar. As relações das 
famílias com o meio ambiente e com a paisagem são bens que não podem ser 
mensurados do ponto de vista econômico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que em Serra da Mesa o passado seja mantido vivo na memória da 
comunidade, representando até mesmo um motivo de orgulho para as gerações futuras. 
Para tanto, faz-se necessário criar, através da educação, mecanismos que repassem às 
novas gerações as informações adequadas sobre o tema, num esforço conjunto de 
técnicos e autoridades públicas. Para nós, na região em estudo, a educação é o caminho 
que levará a comunidade local a aprender a valorizar o seu passado, bem como as 
expressões materiais que dele se originam. Os bens culturais resgatados em Serra da 
Mesa pertencem por direito àquela comunidade, mas são também, antes de tudo, uma 
parte da história do país, e como tal devem ser valorizados. 

É preciso crer que as gerações futuras saibam cuidar melhor desse patrimônio 
natural e cultural do que a atual sociedade tem feito até então. Legar a eles condições 
para tanto é um dever, e uma forma de fazê-lo é divulgando esse patrimônio, vestígios de 
um passado que também é o de todos os brasileiros. Não é aconselhável que Serra da 
Mesa fique relegada ao esquecimento; o ideal é que seja mais divulgada e mais 
pesquisada, pois conhecendo melhor o passado será possível construir-se um futuro 
melhor. 

Ainda se faz necessário incentivar ações positivas, que possam contribuir para a 
formação de cidadãos cônscios de seus deveres, aptos a exercerem seus direitos e, ainda, 
capazes de se orgulhar de suas origens. No Brasil, torna-se muito comum a preocupação 
em se dissimular sentimentos positivos em relação ao próprio país. No entanto, cabe 
lembrar que grandes nomes da cultura e da história nacionais eram pessoas que sempre 
souberam expressar tais sentimentos, a despeito das dificuldades que o país sempre 
enfrentou. A crítica é sempre bem vinda, quando positiva e esclarecedora. Buscar pontos 
negativos dentro da sociedade (pretérita ou atual) é sempre tarefa fácil. Mas não é 
suficiente. Se não se buscarem os caminhos da mudança, serão sempre discurso vazio. 
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