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O MEMORIAL SERRA DA MESA E A CIDADE DE URUAÇU (GO): 

NOTAS DE PESQUISA 

 

Josiane das Graças Adorno1 

 

O Memorial Serra da Mesa, situado na cidade de Uruaçu-Go (Norte de 

Goiás), é o objeto de indagação desta intervenção. Propomos nesta 

comunicação uma reflexão sobre o seu sentido institucional e cultural para a 

região em que está sediado, entendendo-o como uma instituição relacionada 

com a história do lugar (a cidade de Uruaçu, o Lago Serra da Mesa) e como 

espaço de memória do lugar que as águas do Lago Serra da Mesa sepultaram 

em definitivo. Esta comunicação apresenta resultados parciais da pesquisa que 

desenvolvemos no PPG em História da UFG. 

No que já nos é possível apresentar como resultado da nossa pesquisa, 

observamos que a ligação geral do Memorial é com o cerrado do norte goiano, 

com a construção da Usina Hidrelétrica Serra da Mesa e com os lugares que o 

Lago Serra da Mesa deixou para sempre submersos (36.000 hectares do 

cerrado e/ou 1784 km² do cerrado). Contudo, a relação imediata do Memorial é 

com a cidade de Uruaçu, nesse sentido, entendemos que a história de Uruaçu 

justifica a necessidade do Memorial e esse é o principal aspecto a ser aqui 

indagado. 

No transcorrer da pesquisa que estamos a elaborar aparecem-nos estas 

questões, estas hipóteses a argumentar: a) o Memorial como um projeto de 

preservação da memória, daquilo que está submerso, seria resultado de um 

investimento que se relaciona diretamente ao projeto político-econômico da 

cidade e com sua própria história? ; b) qual poderia ser o sentido do Memorial 

hoje, do ponto de vista da coordenação atual – Sinvaline Pinheiro – que 

participa desde a origem da gestão desse empreendimento? Diante destas 

indagações (o “resultado” e o “sentido” institucional do Memorial) é que 

levantamos nesta pesquisa algumas hipóteses e dedicamos a elas as 

considerações (ainda bastantes provisórias) que se seguem. 
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A primeira hipótese apresentou-se assim justificada: o Memorial como 

uma consequência histórica do projeto de desenvolvimento político-econômico 

da cidade de Uruaçu ao longo do período da década de 1940/50 até ao 

presente momento. Ou ainda, o Memorial vinculado diretamente às 

necessidades de desenvolvimento político-econômico da cidade frente ao 

advento da Hidrelétrica e à formação do Lago Serra da Mesa. 

Apresentaremos nossa perspectiva e argumentos contrastando com 

uma das principais afirmações apresentadas no trabalho monográfico de 

Sebastião Ferreira Duarte Filho – A construção do Memorial de Serra da Mesa: 

Memória e Poder (UEG – Uruaçu, 2006), qual seja, a que relaciona o Memorial 

com a “memória instrumentalizada” das classes dominantes. O autor 

apresenta-nos o Memorial Serra da Mesa, especialmente utilizado como um 

“instrumento” de poder que efetivamente destaca as diferenças sociais e 

culturais estabelecidas na sociedade. Ressalvamos que não discutimos nessa 

pesquisa os vários conceitos de poder, mas tão só a aplicação conceitual 

utilizada pelo autor: poder econômico e político de uma sociedade formando 

uma classe elitizada que conserva seus valores através das instituições. De 

nossa parte, achamos possível contrastar essa ideia central da pesquisa de 

Sebastião Ferreira Duarte Filho, com o argumento de que no Memorial não há 

propriamente nenhuma predominância na representação de uma elite 

dominante. Conforme nossa pesquisa, o máximo que percebemos como 

representação de “poder” foi dentro da cidade cenográfica com relação a 

representação das primeiras instituições que “organizaram” a cidade de 

Uruaçu: prefeitura, primeira escola, cadeia pública, primeira igreja, primeiros 

estabelecimentos comerciais e outros. Esse espaço sim, em específico, 

promove de forma evidente as organizações burocráticas de poder em uma 

cidade, entretanto, o poder de uma classe nem sempre corresponde a uma 

classe dominante; não obstante, sabemos que o Memorial só existe como 

instituição enquanto resultado do poder de alguns grupos dominantes da 

região, em especial da cidade de Uruaçu, especialmente aqueles que se 

representavam na administração da prefeitura quando da elaboração e 

realização do projeto do memorial. 

Procuramos então problematizar o memorial não apenas como um lugar 

de poder, mas, sobretudo, reconhecer o Memorial como um projeto que está 
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intimamente ligado à historicidade da cidade que o justifica. E ainda: o 

Memorial Serra da Mesa como uma instituição de espaço cultural percebido 

dentro de um contexto histórico, atendendo prioritariamente as necessidades 

econômicas de desenvolvimento de turismo e lazer para a cidade de Uruaçu e 

região do Norte Goiano. 

Para demonstrar esses elementos apresentaremos um breve histórico 

da criação e desenvolvimento da cidade de Uruaçu pautando nossa 

argumentação com a obra do memorialista Cristovam Francisco de Ávila 

(2005), especialmente no que se refere à questão da consolidação das 

infraestruturas econômicas, relacionadas com a construção da primeira Usina 

Hidrelétrica – FELUSA – (Força e Luz de Uruaçu) – para assim mostrarmos o 

Memorial Serra da Mesa como um resultado histórico diretamente associado à 

criação dessas infraestruturas, como a energia elétrica, para o 

desenvolvimento de Uruaçu. Gradativamente, a cidade de Uruaçu ao 

consolidar esse aspecto fundamental para o desenvolvimento da economia 

urbana, ao longo das últimas décadas encontrou na opção do Memorial e do 

Lago Serra da Mesa uma importante expectativa para se consolidar também 

como uma cidade turística que garantiria ainda mais esse processo de 

desenvolvimento econômico. 

A seguir faremos uma discussão em torno da organização interna do 

Memorial como espaço da memória. Destacaremos como um dos pontos 

fundamentais da mediação institucional da representação da “memória” do 

cerrado, a visão da coordenadora, Sinvaline Pinheiro, que teve efetiva 

participação desde a primeira ideia formulada sobre a possível construção do 

grande projeto do Memorial Serra da Mesa até os dias atuais. Abstrairemos 

dessa visão institucional a representação daquele espaço de “memória 

submersa” e a “reconstrução” do passado submerso agregando nele o seu 

principal efeito: o de ser hoje um pólo de turismo na região de Uruaçu, ou seja, 

a memória do homem do cerrado, da natureza do cerrado, como uma “viagem” 

cultural e turística ao passado desaparecido com as águas do Lago. O 

Memorial Serra da Mesa como “lugar de memória” ou a história recriada, em 

um lugar específico (no Memorial) para ser “contada”: história e memória, 

pensada aqui nos termos de um notável analista, o sociólogo francês, Maurice 

Halbwachs que faz a seguinte interpretação: “a memória trabalha com o vivido, 
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enquanto a história trabalha e constrói uma representação dos fatos distantes, 

ou quando se encerra a possibilidade de encontrar testemunhas daquela 

lembrança” (Halbwachs, 2004, p.17). 

- História e Memória Coletiva na modernização de Uruaçu. 

Com base em algumas entrevistas feitas com alguns dos antigos 

moradores da cidade tais como, entre outros, Cândida Martins Adorno (83 

anos), Antônio de Freitas (82 anos) e Almerinda Fernandes de Carvalho (78 

anos) observa-se em seus relatos, suas lembranças e memórias, alguns 

aspectos interessantes sobre a origem da cidade, entre os quais, um fato que 

seus familiares contavam sobre a região, a saber: antes de qualquer 

concepção oficial de fundadores, encontravam-se nestas terras algumas 

famílias de ciganos, e que apesar da vida nômade, estavam há um bom tempo 

instalados na região. E não se tinha notícias só de ciganos, contam eles, havia 

também grupos indígenas: “já depois do tempo do arraial, os índios ainda 

entravam na cidade e todos tinham receio, eu corria e me escondia quando 

eles apareciam, tinha medo que me levassem”; relata Dona Cândida. Através 

desses depoimentos, obtivemos informações de que muitos desses ciganos e 

índios foram mortos por resistirem à desocupação dessas terras em que 

habitavam e das quais se sentiam como seus legítimos “donos”. 

Essa rápida abordagem sobre a memória popular que alguns antigos 

moradores relatam sobre os primeiros movimentos de ocupação das terras – 

ou mesmo depois de ocupadas - que hoje correspondem ao município de 

Uruaçu, não só indicam as marcas da intolerância e possíveis preconceitos 

contra esses grupos que aparecem nos relatos (índios e ciganos), mas 

especialmente enfatiza a importância do historiador, diferente do trabalho de 

um memorialista, frente a riqueza e a facilidade que ainda é encontrada essa 

memória oral nos antigos moradores dessa cidade. 

Cabe, nesse momento, destacar o teórico austríaco, Michel Pollak, que 

traz em um artigo sobre, “Memória e Esquecimento, Silêncio”2, algumas 

especificidades da memória. Refere-se à memória coletiva, “oficial”, como 

nacional ou comum, em detrimento das memórias de alguns grupos 

‟subalternos”, tidas como memórias subterrâneas, parte integrante da classe 
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minoritária. A perspectiva desse autor elucida o que alguns relatos pouco 

conhecidos – como exemplo dos três moradores citados – trazem através de 

suas memórias daquilo que sabiam dos primeiros habitantes da região de 

Uruaçu. Pollack relata que entre a “memória” e o “esquecimento” há sempre a 

presença dos que lutam pelo “não-esquecimento”, os que lutam contra o 

“silêncio” e aqueles que afirmam a sua “memória” como consagração de si. 

O historiador, dessa maneira, cumpre um papel fundamental para que 

aqueles que sempre viveram em “silêncio” possam sair do “esquecimento” da 

História e afirmar também a sua “memória”. Nas memórias publicadas sobre 

Uruaçu encontramos apenas a palavra dos “memorialistas” que se 

autoconsagram com suas memórias; é o caso da historiografia memorialista de 

Uruaçu feita por Cristovam Francisco de Ávila. 

Cristovam Francisco de Ávila (2005, p. 129), na sua versão dos fatos, 

que poderiam ter uma referência com os relatos anteriormente citados sobre os 

primeiros momentos da história da cidade de Uruaçu, restringe-se em seu livro 

ao seguinte comentário (aspecto que valida a riqueza da história oral frente à 

história factual, porque com aquela, normalmente conseguimos apreender um 

sentido de realidade mais contundente): “Com o afastamento dos temíveis 

Canoeiros, tangidos pelo progresso para regiões mais afastadas, novos 

habitantes vieram para essas terras e cuidaram da criação de gado e 

agricultura” (grifos nossos). 

O que era a expressão de medo ou conflito para alguns, no livro de Ávila 

(1993), é apenas um detalhe lateral. Na citação acima da obra de Ávila, a 

resistência dos índios deixa de ser considerada, a palavra, “afastamento”, 

completa sua informação sobre esse episódio. 

Implica ressaltar que não se trata de uma questão de menor importância, 

porque até mesmo diante dos projetos em torno da construção da Hidrelétrica 

de Serra da Mesa, a questão indígena apresentou-se sempre como um 

“problema” estrutural, no caso, quando especificamente se fazia referência aos 

problemas da inundação de mais de três mil hectares da reserva dos Avá-

Canoeiros (o que corresponderia a mais de 10% da área total da reserva). 

Algumas opiniões distintas publicadas sobre esse episódio como de, Nilder 
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Costa3, dizem: “mas aqui somos de opinião que um impedimento de uso dessa 

região para efeitos de funcionamento da Hidrelétrica seria um retrocesso 

econômico para região.” Na opinião de Duarte Filho (2006), a construção do 

Lago Serra da Mesa destruiu importantes sítios arqueológicos que além de 

registrar a presença indígena das populações locais, alguns outros eram 

também sítios de mineração, que contavam a parte da história da expansão 

dos bandeirantes, e afirma mais: 

uma riqueza arqueológica a qual poderia possibilitar uma releitura das 
empreitadas dos bandeirantes neste território goiano acabou sendo 
relegado à morte por consequência de interesses econômicos. Por 
mais que Furnas tente reconstruir este patrimônio histórico, jamais 
conseguirá fazê-lo em sua integra (Duarte Filho, 2006, p. 34) 

 

- A memória histórica e o processo de modernização da cidade de Uruaçu 

Como vimos anteriormente, a partir dos depoimentos dos moradores 

mais antigos da cidade de Uruaçu, percebemos que nessa memória individual 

pudemos constatar o que argumenta Maurice Halbwachs (2004), de que a 

memória individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, pois todas 

as lembranças são constituídas no interior de um grupo, através das trocas 

coletivas. A disposição de Halbwachs acerca da memória individual refere-se à 

existência de uma “intuição sensível”. 

Haveria então, na base de toda lembrança, o chamado a um estado de 

consciência puramente individual – que para distingui-lo das percepções onde 

entram elementos do pensamento social – admitiremos que se chame de 

intuição sensível (HALBWACHS, 2004: p.41). 

Para Halbwachs a memória apoia-se sobre um passado vivo, o qual 

permite uma constituição de uma narrativa sobre o passado do sujeito de forma 

viva e natural, mais do que o passado “apreendido na história escrita” (2004: p. 

75). Memória e História, conforme Halbwachs tratam do mesmo objeto, fatos 

passados, e o fazem de forma diferente: a memória não segue um método, 

regras, ela se reconstitui cada vez que se rememora o fato. A História se faz 

sobre um método (entre a discussão das fontes), com um questionamento das 

fontes sejam elas escritas ou orais. Contudo embora memória e história 
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caminhem juntas não devem ser confundidas considerando essas 

particularidades 

A história da cidade de Uruaçu, conforme Ávila (2005) começa por volta 

de 1910 quando o Coronel Gaspar Fernandes de Carvalho, vindo de São José 

do Tocantins (atual Niquelândia), comprou da família Mendes a extensa área 

da fazenda Machombombo. Coronel Gaspar, tinha como firme objetivo 

construir uma cidade que pudesse rivalizar com São José do Tocantins, de 

onde saíra, segundo o autor, por divergências políticas. Santana (o primeiro 

nome de Uruaçu) nascia em um momento marcado pelo embate entre o poder 

dos presidentes republicanos e o das grandes oligarquias. O Coronel Gaspar 

Fernandes de Carvalho instalou-se nessas terras com sua numerosa família e 

agregados sob a égide dessas oligarquias cuja representação emblemática era 

a própria figura do Coronel. Vivia-se sobre o signo do Coronelismo e foi com a 

autoridade que a patente de Coronel da Guarda Nacional lhe conferia que Cel. 

Gaspar, fundou oficialmente a cidade de Uruaçu. Na compreensão de Ávila 

(1993) o desenvolvimento estrutural local de poder e a organização político-

administrativa feita pelo Cel. Gaspar consolidavam-se no então Arraial de 

Santana e através desta organização finalmente ele pode ser ouvido pelas 

instâncias superiores do Estado. 

A criação do município de Uruaçu, segundo o mesmo autor, deve-se 

principalmente ao desempenho e prestígio do Coronel Gaspar junto ao 

interventor, Pedro Ludovico Teixeira, que à importância da Vila de Santana no 

contexto político-econômico de Goiás na época. E conforme documentos 

indicados por Ávila, os únicos distritos que eram mencionados no 

recenseamento geral de 1920 eram aqueles que constituíam o então Município 

de Pilar: Crixás, Amaro Leite, Descoberto (esse último atual Porangatu). 

Entretanto, quatro anos mais tarde (1924), com a criação do Distrito de 

Santana o caminho estava aberto para, em 04 de julho de 1931, se emancipar. 

O processo econômico no atual norte – goiano, nas primeiras décadas 

do século XX, esteve na sua quase integralidade vinculado à ação do Estado, 

do poder público federal. A região que envolve várias cidades, inclusive 

Uruaçu, teve com o projeto de colonização da CANG (Colônia Agrícola 

Nacional de Goiás) a sua maior expressão econômica (pela oferta gratuita de 

terras) e a cidade que melhor representou o pólo da CANG, Ceres tinha em 
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1950 expressivos 29.522 habitantes, no mesmo período, a média populacional 

para a região do médio e norte goiano era de 5 habitantes por km2.9 Conforme 

o estudo de Luís Estevam4 sabemos que o estado de Goiás registrava em 

1920 a presença de apenas 01 trator e em 1940 ainda eram apenas 13 tratores 

(Estevam: 1998, p. 117). Para um estado agrário tais dados comprovam o 

grande atraso em aspectos elementares da própria atividade agrária. O 

governo federal foi o grande incentivador da modernização de Goiás e 

ressalvando investimentos em dois aspectos centrais: a construção da rodovia 

Belém-Brasília, que até a década de 1950 tinha seu trajeto apenas até o Rio 

Araguaia, no norte Goiano e a construção das Centrais hidrelétricas, além das 

propostas de colonização com programas como o da CANG. 

A questão central da energia elétrica emergia nesse contexto como uma 

necessidade fundamental para consolidação da modernização para o estado. 

Em Uruaçu, essa questão teve uma história de proporções épicas que 

envolveu a iniciativa da própria população local. Essa é a história de 

construção da FELUSA (Força e Luz de Uruaçu S/A) nos anos de 1950 e 1954, 

como descreveremos a seguir. 

- A criação da FELUSA (1950-1970) 

O principal documento de reconstrução histórica da FELUSA, inclusive 

por sua pessoal participação, é o livro de Ávila (2005). 

Em 1950, Uruaçu ainda não tinha energia elétrica, a cidade crescia 

economicamente, mas todos os investimentos que o comércio poderia ter para 

sua própria melhora estavam impedidos por essa questão fundamental: a falta 

de energia elétrica. Diante do grave problema que paralisava toda a economia 

da cidade, um grupo de moradores, tendo em Cristovão de Ávila, um dos seus 

principais líderes, resolveu-se por uma solução criativa: montar uma empresa 

de energia para a cidade com base numa sociedade anônima organizada por 

cotas individuais, praticamente familiares, isto é, um problema estrutural ainda 

sendo resolvido não pelo poder público, mas pelos próprios moradores. O 

projeto da empresa organizou-se com a construção da Usina Força e Luz de 

Uruaçu S/A – a famosa FELUSA que foi construída no Rio Passa Três a 16 km 

de Uruaçu. Entre a organização dos valores das cotas de cada sócio da nova 
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empresa, a efetivação do negócio e a construção da Usina passaram-se quatro 

anos. A FELUSA foi então inaugurada em 25 de julho de 1954. 

O investimento dos moradores que levou quatro anos para ser realizado 

com a Usina de 100 HPs de potência, já em 1954, era insuficiente para atender 

toda a demanda comercial e empresarial da cidade, desse modo, o problema 

da energia em Uruaçu tornou-se o seu principal entrave de infraestrutura. 

Apenas em meados da década de 1960 é que outras soluções foram adotadas 

para suprir o que a FELUSA já não conseguia suprir quando foi inaugurada. 

No seu livro Ávila (2005) conta-nos que o presidente João Goulart 

intercedeu a favor da solução dos problemas de energia elétrica de Uruaçu 

quando passava com alguma freqüência alguns dias numa fazenda de sua 

propriedade próxima a Uruaçu. Num acerto com o prefeito da cidade, o 

presidente prometeu a solução do problema e assim foi feito, ao menos na 

descrição que nos passa Francisco de Ávila, porque há detalhes desse 

episódio que contrastamos com uma outra fonte, como veremos a seguir. 

Conforme Ávila (2005), João Goulart intercedeu a favor de Uruaçu 

quando liberou através do Ministério de Minas e Energia a quantia de trinta 

milhões de cruzeiros. Essa soma se fazia necessária porque a CELG, que tinha 

sido contatada anteriormente (1962) para o encampamento da FELUSA e para 

que fosse ela a empresa pública responsável pela energia de Uruaçu se 

recusara a fazê-lo por dizer-se falida e sem quaisquer condições de 

investimento num projeto dessa monta. 

Dos trinta milhões cedidos pelo Ministério à cidade de Uruaçu, os 

antigos proprietários da FELUSA, os acionistas que a fundaram dividiram entre 

si o montante de quatro milhões e os 26 milhões restantes foram repassados à 

CELG para que esta empresa pública do governo estadual de Goiás pudesse 

então resolver o problema da energia elétrica de Uruaçu. Essa é a descrição 

que nos apresenta Ávila (2005, p. 256 – 260). O dinheiro do governo federal foi 

liberado ainda com João Goulart na presidência (1963). Segundo Ávila, a 

CELG finalmente encampou a FELUSA (graças aos 26 milhões do governo 

federal) e em 1966 instalou em Uruaçu dois geradores de 400 HPs de potência, 

a cidade então, depois de 12 anos de inauguração da FELUSA e seus 100 HPs 

de potência tinha agora 800 HPs de potência para a produção de energia 
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elétrica, que logo se perceberam, mais uma vez, insuficientes para 

acompanhar o crescimento e as demandas econômicas da cidade. 

- A Usina Hidrelétrica Serra da Mesa e a construção do Memorial 

A Usina Serra da Mesa foi construída no Rio Tocantins, próximo à 

cidade de Minaçu e empregou no seu processo (construção subterrânea que 

seguiu o modelo de construção canadense de usinas em cavernas) cerca de 

quatro mil trabalhadores14. Minaçu antes da Usina não tinha energia elétrica 

(1998) e dez anos depois, em 2008 eram quase 500 estabelecimentos 

comerciais pequenos, médios e grandes em amplo funcionamento 

(Nascimento, 2008, p. 25). Para o funcionamento da Hidrelétrica, o Lago Serra 

da Mesa teve que abranger uma área de alagamento de 1784 km2 com um 

volume de água de 54,40 km3, tornando-se assim o quarto maior lago do Brasil 

em volume de água. 

Da FELUSA ao Lago e deste à Usina Serra da Mesa encontramos um 

gradativo processo histórico que consolidou economicamente o norte goiano no 

cenário global de Goiás e dentro desse processo histórico o Memorial aparece-

nos como uma instituição que simboliza essa História da região. Assim como o 

Memorial se consolida como um projeto cultural sobre memória coletiva e a 

história desse cerrado submerso, ele do mesmo modo se definiu enquanto 

projeto de espaço econômico turístico de incomensurável valor para a região. 

Em suma, apresentamos como a existência do Memorial está 

intimamente associada à História de desenvolvimento e a modernização 

econômica de Uruaçu e região e mais, apontamos a perspectiva de 

entendermos esse local não apenas como um espaço de patrimônio cultural 

guardião de memória ou de celebração da memória coletiva das elites de 

Uruaçu e região, mas também – embasados na documentação que foi 

produzida para auxiliar na reorganização econômica da região e do próprio 

projeto do Memorial – que o Memorial foi concebido como um ponto importante 

para a economia da região graças ao seu caráter de atração turística. 


