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Em uma tarde chuvosa, no Instituto de Pré-História e An-
tropologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, fui achado lá nos 
fundos do corredor térreo. Era a sala que ocupara – há pouco tempo como la-
boratório – para análise do material arqueológico-histórico proveniente dos 
projetos para os quais havia sido contratado um ano antes. Com passos pesa-
dos e figura cansada, um homem de grande estatura se apresentou no batente 
da porta dizendo que tinha informações que, talvez, pudessem me interessar. 
Essas informações eram sobre uma antiga mineração que ficava não muito 
longe de Goiânia, capital do estado de Goiás, na cidade de Pirenópolis.

Com sapatos encharcados e óculos embaçados pela diferença de 
temperatura de dentro do prédio, a figura abriu uma pasta de couro, velha 
e surrada, trazida debaixo da sua capa de chuva, e vi surgir de dentro um 
álbum de fotografias antigas. Dizia o homem que as fotos haviam sido feitas 
como presente do dono da mina para o Imperador Dom Pedro II e compu-
nham um álbum com capa de madeira e entalhes em ouro. As fotos eram 
cópias dos originais que o homem havia encontrado em um museu no Rio 
de Janeiro e remetiam ao cotidiano de uma vila de mineração do final do 
século XIX na serra dos Pirineus 1, perto de Brasília.

As fotos logo me chamaram a atenção pela qualidade e quantidade 
de informação que apresentavam, incluindo vários prédios que surgiam a 
minha frente com pessoas e coisas em preto e branco. A paisagem ficava 
meio desfocada no entorno, o que era comum em câmeras deste tipo, uma 
vez que era preciso permanecer com foco aberto durante certo tempo. 
Mas podia-se notar a vegetação característica do cerrado, grandes bar-
rancos e a água correndo na cachoeira e nos jatos das mangueiras. Fiquei 

1 A grafi a para denominar a Serra dos Pireneus foi adotada pelo autor conforme citada nos 
documentos de arquivos. (N.R.)
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curioso com tudo e comecei a perguntar sobre aquilo, o que era, quem 
eram, o que tinha acontecido.

Foi então que o homem começou a contar uma história que cada vez 
mais se tornava real, enquanto eu olhava as fotografias tiradas com uma 
máquina que já não fazem mais, em um lugar onde já não vive mais nin-
guém, de um tempo a muito esquecido por todos. Foi então que, terminan-
do a história, o tal homem se dispôs a me levar até o local no próximo dia, 
já que precisaria de algumas horas de viagem e estávamos no final da tarde. 
Concordei de imediato. Com tempo de pegar um GPS e uma câmera foto-
gráfica, nos encontramos na frente do Instituto no dia seguinte.

Pirenópolis é uma cidadezinha turística que já havia visitado algu-
mas vezes. Chamou-me a atenção em função de seu conjunto arquitetônico 
e histórico bem preservado e também de sua beleza natural gravada nas 
cachoeiras que rodeiam a cidade. Chegamos por volta do meio-dia, fomos 
almoçar em um restaurante turístico, quase em frente à igreja matriz que, 
naquela época, ainda não havia sofrido o terrível incêndio que a destruiu 
quase por completo no ano seguinte.

Após o almoço, seguimos em direção ao Abade, nome pelo qual tan-
to a mina de ouro, quanto a cachoeira próxima levam, em função de formar 
a sua lavra. A estrada de terra subia a serra e, naquele período chuvoso, no 
início do ano, o cerrado se tornava um tanto quanto perigoso – seja pelo 
velho fusca que subia a ladeira, seja pelas pedras soltas que desciam com a 
água. A estrada ficava cada vez mais estreita e, à medida que chegávamos 
ao nosso destino, mais acidentada.

A estrada só teve fim quando paramos em frente a um portão de ma-
deira, localizado bem no meio da serra, após ter passado por um pequeno 
riacho e ter observado algumas marcas da antiga mineração nos morros em 
volta. No portão havia uma placa “Cachoeira do Abade: entrada nem sempre 
permitida” e, por trás dela, uma figura um tanto quanto incomum se apresen-
tava, com seu cabelo e barba compridos queimados pelo sol. A figura pergun-
tava o que estávamos fazendo ali. A figura era inquieta e logo de início não 
quis autorizar a entrada. Explicada a visita, pudemos seguir em frente, mas, 
com algumas restrições até um segundo portão: esse sim fechado. Tivemos 
que pular para seguir por uma estradinha que circulava um pequeno morro.

Caminhar pela primeira vez no Abade foi estranho, pois pouco se via 
e a vegetação fechada também nada deixava ver. Foi preciso alguns segun-
dos até poder acostumar à visão e começar reconhecer algumas estruturas, 
que pareciam ser de pedra, por trás das árvores. Assim, forçando um pouco 
a vista, que localizei uma parede de pedra alguns poucos metros da estradi-
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nha. Chegando lá fui informado que era o que restava do refeitório. Olhan-
do mais de perto pude notar o quão diferente era sua técnica construtiva. 
O refeitório formava um grande salão com suas demais paredes caídas e 
contornando estas chegamos ao que restava de uma fábrica de velas.

Nas paredes da fábrica ainda podia se ver os esteios de madeira por 
entre as pedras de quartzito que sustentavam o telhado e, logo adiante, es-
tava o curral ainda com sua forma quase intacta. Passando o curral, fomos 
até um muro de pedras no final da estradinha que, com suas paredes ainda 
em pé, apresentava toda a dimensão daquela vila. Na volta passamos no 
aqueduto de onde se podia observar, ao fundo, o grande morro de onde se 
extraía o ouro, com uma marca enorme deixada pela ação do homem.

Em frente à mina estava a casa da gerência, com os degraus para o 
seu pátio interno ainda preservados e um pequeno muro que, provavel-
mente, delimitava o jardim. Ao lado um buraco enorme marcava o que 
tinha sido a casa de fundição onde, com certeza, já haviam estado outros 
a tentar achar os resultados do processo de mineração. Atravessando um 
pequeno descampado, onde existiu uma serraria, era possível ver um cami-
nho de pedras bem estreito em direção ao fundo de um vale. Ao percorrer o 
caminho pude avistar um dos poucos vestígios ainda preservados no local, 
uma espécie de carretel em ferro que, depois, fui informado, servia para 
abrir e fechar as comportas de água da mina.

Percorrendo tudo aquilo não podia deixar de conter meu entusiasmo 
e admiração, “estamos numa Pompeia do cerrado” – como meu velho orien-
tador haveria de dizer mais adiante. Tirando fotos em meio à chuva, sentin-
do o cheiro da terra molhada tomar o ar e pensava, cada vez mais, em como 
poderia entender aquilo tudo que aparecia à minha frente. Procurando no 
chão pouco pude localizar – com exceção de alguns fragmentos de louça e 
vidro – tudo era pedra no lugar. A volta foi antecipada em função do tempo, 
mas uma certeza havia ficado em minha mente, estava diante de um desafio.

No caminho de volta a Goiânia pude saber mais detalhes daquela fi-
gura que havia me levado ao Abade. Seu nome era Tasso Morais e ele havia 
adquirido o terreno da vila – primeiro com a intenção de reativar a mine-
ração. Porém, assim como eu, ficou maravilhado com o potencial histórico 
do sítio e estava resolvido a dar início a um projeto cultural no local. Infe-
lizmente sua intenção ainda não se tornou realidade e espero que hoje seu 
legado ainda permaneça com seus descendentes. Da minha parte ficou o 
compromisso de que precisava estudar mais aquilo tudo. Para isso precisava 
não só de um projeto de pesquisa, tinha que ser algo mais. O resultado disto, 
mais de dez anos depois, é ainda um mero ensaio do que é ou pode vir a ser.
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D iogo Costa é um jovem pesquisador. Sua obra, contudo, já se avolu-
ma, qualitativa e quantitativamente. Não nos surpreende, portanto, 

que ele, em 2014, tenha sido contemplado com bolsa de produtividade do 
CNPq, um ano após ingressar como professor na Universidade Federal do 
Pará, onde atua no Programa de Pós-graduação em Antropologia. As fer-
ramentas de sua talha, seus buris e cinzéis, ele as vem afiando, desde seu 
mestrado (concluído, em 2003, na PUC de Goiás), na oficina da arqueolo-
gia histórica. Seu doutorado em Antropologia, finalizado em 2010 na Uni-
versidade da Flórida, permitiu-lhe aprofundar temas e abordagens da disci-
plina. Tal verticalização foi ainda mais favorecida porque, entre o mestrado 
e o doutorado, Diogo Costa acercou-se do mesmo objeto de investigação: 
as Lavras do Abade, uma vila de mineradores oitocentista, localizada em 
Goiás. Pôde, assim, tratar o tema sob diferentes perspectivas, desde a gestão 
patrimonial à eco-arqueologia.

O corolário dessas abordagens matizadas sobre um mesmo objeto foi 
a publicação, em revistas brasileiras e estrangeiras, de diversos artigos. E a 
publicação, em 2011, pela editora Lap Lambert Academic Publishing, de sua 
tese de doutorado, intitulada Water and War at Pyreneus Mountains: His-
torical Eco-Archaeology of Lavras do Abade. Temos em mãos, exatamente, 
uma versão mais enxuta, em vernáculo, dessa publicação de 2011. Versão 
cuja síntese condensou e clarificou ainda mais os argumentos do texto em 
inglês. Manteve, porém, a finura dos detalhes: como os mineiros da anti-
ga Lavras do Abade, Diogo Costa garimpou, em arquivos e trabalhos de 
campo, inúmeros dados. Do fundo de sua bateia brotou uma fartura de 
informações antropológicas, arqueológicas e históricas. 

A narrativa desse livro é tecida, portanto, com muitos fios. Mas pre-
fácios são, apenas, atos de abertura: não têm por função desfiar todas as 
tramas de um livro; não lhes cabe decompor toda a urdidura de uma nar-
rativa. Assim, destacarei apenas dois pontos. Primeiro, a abordagem eco- 
arqueológica de Diogo Costa. Afinando-se pelo diapasão das discussões 

PREFÁCIO

UMA ARQUEOLOGIA ÀS AVESSAS

Lúcio Menezes Ferreira
Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFPEL

Bolsista de Produtividade do CNPq



10 guerra e água na serra dos pireneus

internacionais, Diogo Costa conjuga a ecologia histórica e a arqueologia 
histórica, tocando no âmago de um dos principais problemas da contem-
poraneidade: os “conflitos ambientais”, as disputas por recursos naturais. 
Pois, como evidencia o título desse livro, um dos motivos da guerra entre 
a vila de mineradores da Lavra dos Abades e o arraial de Meia Ponte foi, 
exatamente, o controle dos recursos hídricos da Serra dos Pirineus. 

De maneira que a abordagem conduzida por Diogo Costa tem apelo 
universal. Não estou me referindo ao “choque de civilizações”, à maneira de 
Samuel Huntington. Não se trata de um vaticínio sobre a direção dos con-
flitos futuros. Até mesmo porque, como diria Edward Said, a “profecia” de 
Huntington é perpassada por um “choque de definições”, pelo curto-circuito 
da dicotomia entre Ocidente e Islã, interessando mais ao Pentágono e à in-
dústria bélica do que à compreensão geopolítica do mundo contemporâneo. 
A universalidade da interpretação de Diogo Costa reside, com efeito, na com-
preensão dos processos históricos de nossos atuais problemas ambientais. A 
genealogia desses processos é clara: como enfatiza o Diogo Costa, eles emer-
giram nos últimos 300 anos, isto é, desde o início da chamada “Revolução 
Industrial”.

Os “conflitos ambientais”, desde então, giram em torno à privatiza-
ção dos recursos naturais – da água, por exemplo, como no caso das La-
vras do Abade. E é nessa esteira que eles ainda caminham. Daí a universa-
lidade do estudo arqueológico de Diogo Costa. As Lavras do Abade, uma 
empresa capitalista organizada no final do Segundo Reinado, permite-nos 
observar a globalidade de processos locais em uma de suas nervuras mais 
sólidas: aquela que salienta a luta pelo controle dos recursos ambientais e 
os carimba com o selo da propriedade privada.

O segundo ponto que gostaria de sublinhar é o da imbricação entre 
guerra e identidade. O filósofo Michel Foucault, invertendo a máxima do 
general Carl von Clausewitz, afirmou que a política é a continuação da guer-
ra por outros meios. Por outra, Foucault argumentou que a guerra é gabarito 
de inteligibilidade das relações de força, facultando-nos entender, portanto, 
que as identidades de sujeitos e coletivos humanos são constituídas por tá-
ticas e estratégias institucionais de poder. Um dos campos da arqueologia 
histórica, a arqueologia dos campos de batalha, nem sempre explicitamente, 
tem aplicado esse enunciado de Foucault: a guerra é matriz de produção de 
fronteiras geopolíticas e identitárias. A guerra é a materialização mais vio-
lenta de nossas identidades.

Diogo Costa, em seu estudo sobre as Lavras do Abade, leva-nos a 
pensar como conflitos e guerras marcaram – e ainda marcam – nossa iden-
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tidade. Mais especificamente, faz-nos enxergar em microscópio as fraturas 
de nossa propalada identidade nacional. De certo modo, pode dizer-se, ou 
provocar-se, que o Brasil não existia antes de 1850. O Segundo Reinado, 
essa construção oligárquica que ainda nos atravessa, só foi possível depois 
de vencidos os grandes conflitos regionais: Sabinada, Balaiada, Cabana-
gem, Farroupilha. 

Tais guerras foram as manifestações mais histéricas de vários confli-
tos “menores”, de escopo local, que pipocavam cotidianamente em nosso 
caldeirão nacional. Assim é que, em 1887, as Lavras do Abade foi atacada 
por duas noites e três dias consecutivos pelo arraial de Meia Ponte, sua 
vila vizinha, hoje cidade de Pirenópolis. Isso, como se pode notar, já no 
final do Império. Fez-se assim nosso ciclo perenal e sucessivo de grandes 
e pequenos conflitos. Menos de uma década depois da micro-guerra nas 
Lavras do Abade, já na alvorada da Primeira República, viria a Guerra de 
Canudos e, no início do século XX, a Batalha do Contestado. De Norte a 
Sul, vemos a guerra como bigorna a forjar nossa identidade nacional, e, 
ao mesmo tempo, dividindo-nos em distintas cosmologias regionais. De 
maneira que, periodicamente em nossa história, escutamos os brados em 
favor dos separatismos.

Um dos méritos do estudo de Diogo Costa é iluminar arqueologica-
mente um conflito local. É o de evidenciar a materialidade dos conflitos que 
moldaram nossa identidade, frisando que eles foram cotidianos, locais, e não 
apenas, propriamente, grandiloquentes insurreições contra o Estado. Ora, em 
1965, um ano após a instalação da Ditadura Militar, o historiador José Honório 
Rodrigues, em seu livro Conciliação e Reforma, lançou uma tese que, para nós, 
hoje, parece óbvia: a história do Brasil é cruenta. Essa crueza que nos configura 
pode ser conferida no livro que leitores e leitoras têm em mãos. E, talvez, eles 
vejam, também, a ironia – e não só a crueza – da história contada por Diogo 
Costa. A guerra local não foi só pela água. A guerra obedeceu, também, aos 
imperativos econômicos e às contradições políticas entre as comunidades das 
Lavras do Abade e do Arraial de Meia Ponte. Eis a ironia: a Serra dos Pirineus 
está próxima a Brasília, nossa capital, de onde emanam, desde 1960, todas as 
nossas disputas!

Em suma, Diogo Costa perfaz uma arqueologia às avessas, uma vez 
que a prática arqueológica sempre nos remete ao presente. A arqueologia 
sempre projeta nossas visões de mundo na grande tela da história huma-
na. Em particular, Diogo Costa mostra o quão somos aquilo que já fomos, 
com tantas almas e nomes. Descobre e realça vestígios do presente no tem-
po que acreditamos pertencer ao passado, cunhando as duas faces de uma 
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mesma moeda: a longa duração dos problemas ambientais e as relações en-
tre guerra e identidade. Esse estudo é uma arqueologia às avessas por outra 
razão. Trata-se do trabalho de um jovem pesquisador, mas que, contudo, 
já parece maduro: ele anuncia que podemos ser otimistas quanto ao futuro 
da arqueologia histórica no Brasil!




