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RESUMO 

 

 

Entender que nosso corpo em sua maior parte é água e que então, a partir dos nossos 

movimentos e ações participamos do ciclo da água é um fator que impulsiona a 

perceber um pouco mais sobre como esta e o ser humano são completamente ligados, 

não só fisicamente, por ser essencial ao nosso corpo, mas também em praticamente 

todas as nossas tarefas (direta ou indiretamente) e dotada dos mais diversos 

simbolismos que possam existir. E junto a água o conceito de lugar, como o espaço 

da vivência, espaço onde as coisas acontecem. Acredita-se que a água esteja contida 

nos lugares, ela é essencial à manutenção da vida.  Este trabalho propõe entender 

um pouco dos usos e significados da água para algumas famílias da Comunidade 

Quilombola de São Pedro de Cima, Divino, Minas Gerais.  Apesar da água ser 

fundamental para cada uma das famílias e haver usos comuns, é perceptível como 

elas também fazem usos diferentes desta. E também como nem sempre ela é vista, 

como por exemplo, nos alimentos que durante várias vezes por dia é consumido ou 

no ar que se respira.   

 

Palavras-chave: Água. Lugar. Usos. Comunidade. 
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ABSTRACT 

 

 

Understanding that our body is composed in its major part of water and because of 

that, through our movements and actions, understand that we make part of the water 

cycle, allow us to realize how completely conected humans and water are, not only 

physicaly - as it is essential to our body - but also , with a lot of different possibilities - 

symbolically and also present in most of our tasks (directly or not). Along with water, 

the concept of place, as a space to live and share experiences, a space where all 

things happen. It is believed that, for water is contained in places, it is fundamental for 

the maintenance of life. It is intended with this paper to understand the usage and 

meanings of water to some families from a Quilombola Community placed in São 

Pedro de Cima, Divino, Minas Gerais. Although water is essential for each one of the 

families, it its perceptible how differently they use it.  

 

Keywords: Water. Place. Usage. Community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Hidrológico: Os números em km³(x10³) indicam os fluxos de evaporação, 

precipitação e drenagem para os oceanos................................................................ 22 

Figura 2: Distribuição de água na Terra em um dado instante. ................................. 26 

Figura 3: Mapa de localização da comunidade de São Pedro de Cima na Zona da 

Mata Mineira. ............................................................................................................. 37 

Figura 4: Mapa de localização da comunidade de São Pedro de Cima no município de 

Divino com a localização das cidades que fazem limites com este. .......................... 37 

Figura 5: Imagem da rede hidrográfica na Comunidade de São Pedro de Cima com 

localização das casas estudadas (Divino, MG). ........................................................ 40 

Figura 6: Mapa Elaborado pelo Alencar. ................................................................... 48 

Figura 7: Localização da casa do Alencar, juntamente com a localização da bica, da 

piscina e de duas nascentes que chegam até sua casa. .......................................... 49 

Figura 8: Casa e terreiro do Alencar. ......................................................................... 49 

Figura 9: Terreiro do Alencar com vista para a piscina. ............................................. 50 

Figura 10: Piscina natural (está vazia para limpeza). ................................................ 50 

Figura 11: “Encanação” que o Alencar preparou com um tronco oco para fazer a queda 

d’água. ...................................................................................................................... 50 

Figura 12: “Bica” da casa do Alencar. ........................................................................ 50 

Figura 13: Foto tirada da casa do irmão do Alencar (Zé Geraldo) em direção à 

nascente usada pelas famílias. ................................................................................. 51 

Figura 14: Da esquerda para à direita: Seu Geraldo (pai do Alencar), Alencar, sobrinho 

do Alencar.................................................................................................................. 51 

Figura 15: Mapa elaborado por Camila (filha da Ênea e do Vadinho). ...................... 54 

Figura 16: Mapa elaborado por Luiz Felipe (filho da Ênea e do Vadinho). ................ 54 

Figura 17: Localização da casa da Ênea e do Vadinho, juntamente com a localização 

da nascente e do lago. .............................................................................................. 55 

Figura 18: Foto da casa e do quintal da Ênea e Vadinho .......................................... 56 

Figura 19: Galinheiro que tem acesso direto ao lago que Vadinho fez. .................... 56 

Figura 20: Lago maior que o Vadinho fez. ................................................................. 56 



11 

 

Figura 21: Outros dois lagos que o Vadinho fez. Ficam próximos à nascente e à caixa 

d’água. ...................................................................................................................... 56 

Figura 22: Plantação consorciada de café, milho e feijão com caixa d’água mais acima. 

A nascente fica próxima a esta caixa. ....................................................................... 56 

Figura 23: Ênea e Vadinho. ....................................................................................... 57 

Figura 24: Mapa elaborado por Lenir. ....................................................................... 66 

Figura 25: Mapa elaborado por Zé Pereira ............................................................... 67 

Figura 26: Local da casa Lenir e Zé Pereira, juntamente com a localização da atual 

nascente que abastece a casa e a cachoeira ao lado da casa. ................................ 68 

Figura 27: Vista da parte de cima da casa da Lenir e do Zé Pereira. A nascente se 

encontra no talude na parte da frente da casa da família. ........................................ 68 

Figura 28: Foto da caixa d’água representada no mapa elaborado pelo Zé Pereira .....  

 .................................................................................................................................. 69 

Figura 29: Vista de longe da casa do Zé Pereira (casa laranja mais ao fundo). ....... 69 

Figura 30: Vista que mostra a vegetação acima da casa da família e a densidade de 

eucaliptos plantados no divisor de águas. ................................................................. 69 

Figura 31: Cachoeira ao lado da casa do Zé Pereira hoje completamente seca. ..... 69 

Figura 32: Caminho que o curso d’água passava e hoje está seco. ......................... 69 

Figura 33: retirada com a família e integrantes do projeto de Agroecologia da UFJF. 

Da esquerda para a direita está o Zé Pereira, Luana (filha do casal) e Lenir. ........... 70 

Figura 34: Mapa elaborado por Ana Caroline a partir das informações da Dona 

Marlene e Sônia. ....................................................................................................... 75 

Figura 35: Localização da casa da Marlene. É apresentado também a área da 

nascente que hoje abastece a casa e também as duas represas que ficam um pouco 

acima da casa. .......................................................................................................... 76 

Figura 36: Casa da Marlene com toda plantação e vegetação à volta. O córrego que 

antes trazia água para o consumo da família passa neste talvegue, entre às folhas de 

taioba e dessa pequena construção de madeira. ...................................................... 77 

Figura 37: Pasto por onde o córrego passa. Este curso d’água vem da represa. ..... 77 

Figura 38: Córrego que passa pelo terreno da família .............................................. 78 

Figura 39: Represa maior. Fica um pouco acima da casa da Marlene. ..................... 78 

Figura 40: Represa menor. Fica um pouco atrás da represa maior. .......................... 78 



12 

 

Figura 41: Vista do outro lado da vertente para a casa. A nascente que atualmente faz-

se uso está na região próxima ao lado esquerdo da foto. ......................................... 79 

Figura 42: Dona Marlene na entrada de casa. .......................................................... 79 

Figura 43: Mapa elaborado por Seu Antônio Dorico .................................................. 86 

Figura 44: Mapa elaborado pela Laudecir ................................................................. 87 

Figura 45: Imagem da casa da Laudecir e do Seu Antônio, mostrando o local onde fica 

a atual nascente. ....................................................................................................... 88 

Figura 46: Casa da Dona Laudecir e Seu Antônio. ................................................... 88 

Figura 47: Vale em que desce um pequeno córrego ................................................. 88 

Figura 48: Caixa d’água representada nos mapas mentais feitos pelo casal. ........... 89 

Figura 49: Pequeno reservatório que Seu Antônio fez para reter a água da nascente.

 .................................................................................................................................. 89 

Figura 50: Pequeno córrego que passa pelo quintal do Seu Antônio (água usada hoje 

para os animais). ....................................................................................................... 89 

Figura 51: Seu Antônio e Laudecir. ........................................................................... 89 

Figura 52: Imagem da localização da Pedra Santa em relação à Comunidade. ....... 91 

Figura 53: Imagem em 3D do caminho percorrido da comunidade até chegar a Pedra 

Santa e ao Cruzeiro. ................................................................................................. 92 

Figura 54: Durante a caminhada, vista para o município de Divino (MG). ................ 92 

Figura 55: Paisagem vista do local da capela. .......................................................... 92 

Figura 56: Entrada da capela da Pedra Santa. ......................................................... 92 

Figura 57: Local onde fica a Água Santa. ................................................................. 92 

Figura 58: Seu Antônio fazendo costume que tem quando chega lá. ....................... 93 

Figura 59: Seu Antônio fazendo costume que tem quando chega lá ........................ 93 

Figura 60: Cruzeiro mais recente visto pelo município .............................................. 93 

Figura 61: Cruzeiro antigo. ........................................................................................ 93 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Água em 30 idiomas. ................................................................................. 24 

Tabela 2: Usos múltiplos da água por continente em km³. ........................................ 25 

Tabela 3: Benefícios dos ecossistemas para o homem ............................................. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 16 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................... 19 

2.1. Objetivo geral .................................................................................................. 19 

2.2. Objetivos específicos: ..................................................................................... 19 

3. DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE ESTUDO ........................................................ 20 

3.1. Água ............................................................................................................... 20 

3.1.1. Onde a água está? ...................................................................................... 20 

3.1.2 Água, pessoas e suas utilizações ................................................................. 24 

3.2 Lugar................................................................................................................ 28 

3.2.1 Espaço experenciado ................................................................................... 28 

3.2.2 Os seres humanos e o lugar ......................................................................... 31 

3.2.3 Lugar, seres humanos e trabalho rural ......................................................... 32 

3.2.4 Lugar, seres humanos e espaços sagrados/místicos ................................... 33 

3.3 ÁGUA, SERES HUMANOS E LUGAR............................................................. 34 

4. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA ....................................................................... 35 

4.1 Inserção na comunidade .................................................................................. 35 

4.2 Um pouco sobre São Pedro de Cima .............................................................. 36 

4.3 Objeto de estudo e metodologia ...................................................................... 39 

4.4 Compartilhando a pesquisa: um pouco da água vista por eles ........................ 40 

4.4.1 Alencar .......................................................................................................... 41 

4.4.2 Ênea e Vadinho............................................................................................. 51 

4.4.3 Lenir e Zé Pereira ......................................................................................... 57 



15 

 

4.4.4 Marlene ......................................................................................................... 70 

4.4.5.1 Ida à Pedra Santa com Seu Antônio Dorico ............................................... 89 

4.5 Um “apanhado” das falas ................................................................................. 93 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 96 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 99 

ANEXO ................................................................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A água é uma substância muito simples, formada por apenas 3 átomos: dois de 

hidrogênio e um de oxigênio. Incrível pensar como esta molécula pode ser um dos 

elementos mais importantes à manutenção da vida que temos notícia. Sem a água, a 

vida não seria possível. 

O dicionário do Aurélio (2010, p. 4) diz que a água é “líquido natural (H2O), 

transparente, incolor, geralmente insípido e inodoro, indispensável para a 

sobrevivência da maior parte dos seres vivos”.  

Já quando chegamos em São Pedro de Cima, a Lenir diz que “a água é coisa 

de Deus”, “um presente de Deus”. A Dona Marlene diz que a água serve para tudo, e 

que “’Deus me livre da gente viver sem água”. Já o Alencar conta as delícias de beber 

uma água fresquinha. Ainda diz que gosta de beber água na folha de taioba, que a 

água brilha e fica como uma ‘bolinha’ que muda de lugar com rapidez. E ainda indaga: 

“Qual pessoa tem o poder de fazer jorrar uma água da terra e nascer?”. 

A Lenir, a Dona Marlene, o Alencar, o próprio autor do dicionário Aurélio, e nós, 

temos contato direto com esta que constitui 70 a 80% do nosso corpo e circula por 

nossas veias. A usamos para matar nossa sede, para cozinhar nossos alimentos, para 

escovar os dentes, para tomar banho, para limpar nossas casas, para fazer o suco, 

lavar a louça, para descansar ouvindo a chuva cair, ou a nuvem do céu, ou no nosso 

ar e em todos os outros lugares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A água constitui um ingrediente básico nos cuidados higiênicos (banhos, 

abluções), nas atividades domésticas corriqueiras (lavagem de utensílios, 

verduras, frutas, roupas, processamento de alimentos, etc), no lazer 

(esportes aquáticos), nas práticas agropecuárias (irrigação) e industriais 

(resfriamento de máquinas e produtos), isso tudo sem contar a geração de 

energia elétrica. De uma perspectiva biológica, salta aos olhos a importância 

da água – esse solvente universal – para a realização da fotossíntese, 

transporte e absorção de nutrientes, circulação sanguínea, eliminação de 

excretas, respiração, digestão, lubrificação de articulações, regulagem 

térmica, reprodução, etc (REBOUÇAS, 2006, p. 719 ). 
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 A água é fundamental na dinâmica do planeta e impulsiona todos os ciclos que 

sustentam a vida. Sem ela não existiria vida na Terra, pois é o recurso natural mais 

importante, que participa e dinamiza todos os ciclos ecológicos. É de vital importância 

aos ecossistemas animal e vegetal. 

É também um elemento que faz parte da construção social das pessoas. Faz 

parte dos seus usos cotidianos, dos seus rituais e que está contida nos seus saberes 

e fazeres. A água está diretamente ou indiretamente contida em tudo que se faz. 

Porto-Gonçalves (2004) dá exemplos que como esta circula no Planeta. Retrata 

sobre o ir e vir dos nossos corpos, sobre o movimento dos rios e mares, a evaporação 

das águas e sua infiltração. Nos mostra como a água está contida em tudo e muitas 

vezes não é quantificada (ou percebida). Ele diz que: 

O ciclo da água não é externo a cada um de nós, passando por nossas veias 

materialmente e não só literalmente – nosso sangue é, em 83%, água. E não 

só: quando nos sentamos à mesa para comer deveríamos saber que o cereal, 

a fruta e o legume não só contém em si mesmos água, como também todo o 

processo de sua produção agrícola envolveu um elevado consumo de água. 

A agricultura é responsável pelo consumo de 70% da água de superfície no 

planeta! Assim, é todo o sistema agrário-agrícola que está implicado no ‘ciclo 

da  água’! (PORTO-GONÇALVES, 2004, p.418). 

 

Este ir e vir de nossos corpos trata sobre o ciclo hidrossocial, que percebe o 

homem (juntamente com suas atividades) como integrante do processo do ciclo 

hidrológico (Felippe, 2010). 

Percebendo essa indiscutível importância e tentando entender alguns de seus 

movimentos poucas vezes perceptíveis, propõe-se estudar mais a fundo a importância 

da água para a Comunidade Quilombola São Pedro de Cima. A comunidade se 

localiza na zona rural do município de Divino, MG, Zona da Mata Mineira. 

Um quilombo que percebeu -se como quilombo há pouco tempo, desde 2006, 

quando foi reconhecida pela Fundação Palmares.  Essa comunidade rural dedica-se 

ao plantio de café para vender e outros alimentos para o próprio consumo. 

Esse estudo se faz no lugar porque é nele que tudo acontece. Tuan (1980) 

utiliza o termo topofilia para expressar a integração entre o homem e o lugar, sobre os 
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laços afetivos que se cria e como aquele espaço passa ter um sentido. E como a partir 

dali ele também percebe o mundo. Através das práticas e representações cotidianas 

é proposto o trabalho de entender mais sobre os usos e significados da água para 

alguns membros da comunidade de São Pedro de Cima. 

O capítulo dois trata sobre a água, sua origem, as necessidades humanas e 

seus usos. O capítulo dois fala sobre espaço experenciado, o lugar. Sobre como a 

familiaridade com dada porção do espaço através da vivência faz um espaço “comum” 

tornar-se lugar. Ali o homem constrói sua vida. Falaremos também sobre topofilia para 

tratar esse apego à determinada porção do espaço.  

O capítulo três vai dialogar com a água, o lugar e as pessoas. Diz como a água 

está presente em quase tudo que fazemos, desde que nascemos até o dia de hoje e 

como os homens escolhem espaços de fácil acesso a água para fazer seu lugar, pois 

ela é essencial à manutenção da vida. 

No capítulo quatro, será tratado sobre a comunidade quilombola de São Pedro 

de Cima, nossa inserção na comunidade e é o momento que de fato a pesquisa à 

campo acontece, tentando entender o significado da água e do lugar para algumas 

pessoas da comunidade. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral  

 

Entender a água relacionada aos usos e fazeres, percepções e histórias de 

algumas pessoas da comunidade. Isso associado a seu processo de construção 

coletiva e individual, e ao mesmo tempo tentar compreender os significados que a 

água tem para aquelas pessoas. Perceber seus movimentos, entendendo a 

participação das pessoas no ciclo da água.  

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Entender onde encontram a água (nos mais diversos lugares); 

 Perceber seus usos cotidianos (tanto os “óbvios” quanto os não facilmente 

perceptíveis); 

 Perceber as dinâmicas hídricas do lugar; 

 Verificar proximidade das casas com os cursos d’água e perceber a relação com o 
lugar. 
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3. DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE ESTUDO 

3.1. Água 

3.1.1. Onde a água está? 

 

“A Terra é azul” foi a frase que o astronauta Yuri Alekseievitch Gagarin disse 

quando viu a Terra de outro prisma, quando pela primeira vez o homem esteve no 

espaço. Qual a causa dessa surpresa? Seguramente é a água. Um padrão de 

oceanos, calotas polares, grandes rios, lagos e nuvens, tudo isso nos remete à 

presença da água no planeta. E também há grandes reservatórios de águas 

subterrâneas abaixo da superfície. Sem dúvida a Terra é o Planeta da água (Tundisi, 

2005). Ela ocupa ¾ da superfície da Terra. (POIAN, A; FOGUEL, D; 2009). 

Mas qual sua origem? Parte primordial de sua água pode ter sido retirada no 

interior no Planeta, mais especificamente no seu manto, através da liberação de gases 

e posterior resfriamento do planeta (KARMANN, 2009).  

 

As erupções vulcânicas associadas à “tectônica de placas” lançaram na 

atmosfera grandes quantidades de oxigênio (O), hidrogênio (H2) e gases 

como dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2), dióxido de enxofre (SO2) e 

monóxido de carbono (CO). O oxigênio e hidrogênio lançados rapidamente 

combinaram-se para dar origem ao vapor de água na atmosfera (devido à 

alta temperatura). À medida que as temperaturas baixaram os vapores de 

água se condensaram e formaram nuvens, e caíram na Terra em forma de 

chuva (REBOUÇAS, 2006, p.2). 

 

Dizem também sobre um provável abastecimento de origem extraterrestre, por 

agregação de cometas, asteroides e outros objetos que atingiram a Terra durante um 

período de bombardeio pesado que se estendeu até 3,9 bilhões de anos atrás 

(CORDANI; PICAZZIO, 2009, p.48).  

A água pode ser encontrada em estado sólido, líquido e gasoso; na atmosfera, 

na superfície da Terra, no subsolo ou nas grandes massas constituídas pelos oceanos, 
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mares e lagos (PINTO, 1976). Tundisi (2005) diz que esse é o único planeta do 

sistema solar onde a água se encontra nos três estados. 

Esta participa dos processos modeladores da terra por meios da dissolução, 

erosão e transporte de partículas. É o melhor e mais comum solvente disponível na 

natureza. Nos rios, a água é responsável para o transporte de partículas, desde a 

forma iônica (em solução) até cascalhos e blocos, representando o meio mais eficiente 

de erosão da superfície terrestre. Sob forma de gelo, acumula-se em grandes volumes, 

desenhando os terrenos, arrastando blocos rochosos e esculpindo a paisagem 

(KARMANN, 2009, p.186). 

Junto ao ar atmosférico (combinação essencial a quase todas as formas de 

vida) e com a energia solar (motor propulsor de quase todos os processos físicos e 

químicos, como a fotossíntese, por exemplo), a água é um elemento imprescindível 

às várias formas de vida presentes no planeta, pois é necessária e fundamental, direta 

e/ou indiretamente, a todas elas.  É também ela quem mantém a temperatura do 

nosso planeta amena (CORDANI; PICAZZIO, 2009, p.49), contribuindo assim para a 

perpetuação da vida. 

É interessante perceber como toda a água do planeta está em contínuo 

movimento cíclico entre as reservas sólida, líquida e gasosa. Essa movimentação 

convencionou-se chamar de ciclo hidrológico, onde muda de estado ou de posição 

com relação à Terra (PINTO, 1976).  

Speidel (1988, apud Tundisi, 2005, p.5) descreve os componentes do ciclo 

hidrológico, onde ocorre: 

 Precipitação: que corresponde à água adicionada à superfície da Terra a partir da 

atmosfera, podendo ser líquida ou gasosa.  

 Evaporação: é o processo de transformação da água líquida para a fase gasosa (vapor 

d’água). A maior parte da evaporação de dá pelos oceanos; nos lagos, rios e represas 

também ocorre evaporação. 
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 Transpiração: Processo de perda de vapor d’água pelas plantas, o qual entra na 

atmosfera. 

 Infiltração: Processo pelo qual a água é absorvida pelo solo. 

 Percolação: processo pelo qual a água entra no solo e nas formações rochosas até o 

lençol freático. 

 Drenagem: movimento de deslocamento da água nas superfícies, durante a 

precipitação. 

 

Figura 1: Hidrológico: Os números em km³(x10³) indicam os fluxos de evaporação, precipitação e 
drenagem para os oceanos. 

 
                                  Fonte: Tundisi, 2006, p. 6. 

 

Contudo, há ressalvas a se fazer quanto a este processo que parece um tanto 

fechado. Porto-Gonçalves (2013) diz que a água não cabe numa simplificação típica 

dos livros em que a superfície líquida submetida à radiação solar transforma-se em 

vapor e, depois, em nuvens que se condensam e precipitam dando origens a rios, 

lagos e outras superfícies líquidas e por aí a diante.  

Esse é um ciclo abstrato porque ignora que aquele que desenha o ciclo da 

água, assim como aquele que está desaprendendo o que não é o ciclo da 

água é um ser humano que contém em seu corpo, em média 70% de água. 

Quando transpiramos ou fazemos xixi estamos emersos no ciclo da água. 

(Porto-Gonçalves, 2013, p.418) 
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Com esta fala, Porto-Gonçalves (2013) descreve-nos um pouco sobre a 

complexidade da relação sociedade-natureza implicada no ciclo da água. 

Segundo Pielou (1998, apud TUNDISI, 2005) o ciclo hidrológico pode ser 

considerado um “ciclo de vida”, e a história natural da água no planeta está 

relacionada aos ciclos de vida e à história da vida. 

Além da água circular no planeta Terra, dentro de um sistema “macro”, ela 

circula dentro de nós, Homo sapiens sapiens. Cerca de 60% a 70% do peso 

de um ser humano em média, é constituído por moléculas de água. Em níveis 

bioquímico e celular, há necessidade de água para atuar como solvente e 

para o funcionamento do organismo. Em uma pessoa sadia, há um equilíbrio 

entre água ingerida e eliminada de diversas formas. Em média, nosso corpo 

elimina 53% de água pela urina, evaporação de pele e pulmões cerca de 

52%  e 5% de perda nas fezes (TUNDISI, 2005, p.4). 

 

A água funciona também como reguladora da temperatura do nosso corpo 

(POIAN; FOGUEL, 2009). A água é uma das substâncias mais simples, porém a partir 

dela, uma cadeia de reações acontecem no organismo, pois estas são feitas em meio 

aquoso. A água tem a propriedade de dissolver um número muito grande de 

sustâncias químicas minerais e orgânicas, sólidas, líquidas ou gasosas, facilitando 

assim a sua penetração através das membranas celulares e o seu transporte por todo 

o organismo, segundo Branco (1993). Enzimas, membranas, mitocôndrias, proteínas 

e hormônio somente são funcionais na presença da água, é o que cita Macêdo 

(2004).   

Branco (1993) diz que a maior parte do peso de qualquer ser vivo compõe-se 

de água. E dá exemplos de que nos vegetais ela constitui cerca de 70%, em média, 

da sua composição (mas que pode sofrer variações, dependendo do órgão 

considerado). Diz que as folhas possuem cerca de 80% de água, as partes duras do 

caule (o lenho), cerca de 60%; alguns frutos como o tomate, 95% de água e a semente 

ao contrário, cerca de 5% de água.  
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Percebendo tudo isso que foi apresentado, podemos até citar a frase de 

Miranda (2004, p.17) onde ele diz que “a água é um pouco como Deus. Nem sempre 

de forma visível, ela está presente em toda parte nesse úmido planeta”.  

3.1.2 Água, pessoas e suas utilizações 

 

Merret & Gray (1982, apud TUNDISI, 2005) dizem que “o suprimento de água 

para as casas pode ser considerado uma “produção reprodutiva”, porque permite a 

reprodução da espécie humana, e portanto a sobrevivência da espécie.  

Tundisi descreve uma lista apresentando o nome dado à água nas mais 

diversas línguas.  

Tabela 1: Água em 30 idiomas. 

 
                                  Fonte: TUNDISI, 2006, p.4 

 

Em todas as línguas, imagino que essa palavra tenha um significado singular. 

Um elemento fundamental para praticamente tudo que o ser humano faz. 

Há diferença na visão da água. Ela é um bem necessário a vida de todos os 

seres. Porém, quando denominada como recurso natural ela é dotada de valor 

econômico (LEMOS & LEMOS, 2015).  

O termo "água" refere-se, regra geral, ao elemento natural, desvinculado de 

qualquer uso ou utilização. Por sua vez, o termo "recurso hídrico" é a 

consideração da água como bem econômico, passível de utilização com tal 

fim. Entretanto, deve-se ressaltar que toda água da Terra não é, 
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necessariamente, um recurso hídrico, na medida em que seu uso ou 

utilização nem sempre tem viabilidade econômica (REBOUÇAS, 2006, p.1). 

 

Fazemos múltiplos usos da água. Suetônio Mota (1995) cita o abastecimento 

humano, abastecimento industrial, irrigação, recreação, estético (paisagístico), 

pastoril, preservação de fauna e flora, geração de energia elétrica, transporte, diluição 

e afastamento de despejos. 

Tundisi (2005) nos apresenta uma tabela com os múltiplos usos da água por 

continente (Km³). 

Tabela 2: Usos múltiplos da água por continente em km³. 

Região Irrigação Indústria Doméstico/municipal 

África 127,7 7,3 10,2 

Ásia 1.388,8 147,0 98,0 

Austrália – Oceania 5,7 0,3 10,7 

Europa 141,1 250,4 63,7 

Américas do Norte e Central 248,1 235,5 54,8 

América do Sul 62,7 24,4 19,1 

Total mundial 2.024,1 684,9 256,5 

Porcentagem do total mundial (%) 68,3 23,1 8,6 

 Fonte: Tundis 2005 apud Raven et al., 1998, p. 30. 

 

O mesmo autor também apresenta uma tabela com benefícios obtidos pelo 

homem com os usos da água e dos ecossistemas aquáticos. 

 Tabela 3: Benefícios dos ecossistemas para o homem. 

 
Fonte: TUNDISI, 2006. p.31 
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Contudo, a intensificação dos variados usos gera cada vez mais impactos. Ao 

longo da história dos homens, o desenvolvimento econômico e a diversificação da 

sociedade resultaram em variados usos dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. 

          Tundisi (2005) fala que não só o aumento populacional e a aceleração da 

economia ampliam os usos múltiplos. O desenvolvimento cultural faz com que outras 

necessidades sejam incorporadas, resultando em impactos diversificados e de maior 

amplitude.  

Juntamente com estes múltiplos usos, a má utilização da água é um grande 

problema que deve ser revisto. Muitos autores dizem que de toda água existente no 

planeta, 3% dela é doce. Desses 3% de água doce, cerca de 75% estão congeladas 

nas calotas polares e cerca de 10% estão reservadas em aquíferos. Logo, 15% da 

água doce está disponível (TUNDISI, 2005). É importante ressaltar que a 

disponibilidade de água doce não é distribuída de forma homogênea pelo mundo. 

 

Figura 2: Distribuição de água na Terra em um dado instante. 

 
Fonte: SHIKLOMANOV 1998 apud TUNDISI, 2006, p.7. 

 

Contudo, Porto-Gonçalves (2013) vai contra o discurso que é feito sobre a 

escassez, dizendo que não é muito bem assim. Diz sobre erros primários que existem 

nestas estatísticas, pois fala que a água doce que circula e está disponível para 
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consumo humano e ainda permite toda sorte de vida que o planeta conhece é em 

grande parte fruto da evaporação dos mares e dos oceanos – cerca de 505.000 Km³ 

- que embora sejam salgados não transmitem o sal na evaporação. E que ainda 80% 

dessa água evaporada dos oceanos e mares precipitam-se sobre suas próprias 

superfícies.  

O autor também relata sobre estudos de P.H. Gleyck, (1993 apud Porto-

Gonçalves, 2013, p.415), quando avalia que: 

Dos 119.000 km³ de chuvas que caem sobre os continentes, 72.000 km³ se 

evaporam dos lagos, lagoas, rios, solos e plantas (evapotranspiração) e 

assim, 47.000 km³ anualmente escoam das terras para o mar. Assim a água 

disponível para a vida é, pelo menos desde o recuo da última glaciação entre 

12.000 e 18.000 anos atrás, (praticamente) a mesma desde então, até os 

nossos dias, sofrendo pequenas variações. Se maior não é a quantidade de 

água potável é porque, na verdade, maior não pode ser, a não ser, como 

indicamos, pela regressão de calotas polares e dos glaciares fruto de 

mudanças climáticas planetárias. 

 

Porto-Gonçalves (2013) reavalia então o discurso da escassez da água no 

planeta, que de fato não ocorre. Uma vez que está intrinsecamente ligado à 

especulação capitalista, ao interesse de comercialização e mais uma forma de 

espoliação dos recursos do planeta.  

Contudo, o que não se pode negar é a alteração em grandes níveis na 

qualidade das águas. Outro assunto relevante sobre a água é com relação a sua 

qualidade. Tudisi (2005) relata que aproximadamente 34.000 pessoas morrem 

diariamente em consequências de doenças relacionadas com a água, e que 65% das 

internações hospitalares no Brasil se devem por doenças de veiculação hídrica, ou 

seja, doenças que ocorrem devido à qualidade imprópria da água para consumo 

humano. 

O que corrobora com o que Gamero (2014, p.23) diz, que “a não conservação 

e preservação da água, reflete de forma significativa não apenas nos recursos hídricos, 

gerando danos ao meio natural, mas também as perdas humanas”. 
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Por isso, há de se pensar sobre os usos que estão sendo feitos de nossas 

águas e a qualidade desta, pois mesmo não havendo diminuição de sua quantidade, 

a má qualidade pode afetar significativamente a vidas dos seres vivos. 

3.2 Lugar 

 

 “O mundo somente é mundo nos lugares” (MADAROLA et al., 2012)  

 

3.2.1 Espaço experenciado 

 

O espaço geográfico é de início, um espaço concreto, espaço praticado, vivido 

e percebido, um espaço de vida (BESSE, 2000). Dardel (2011) complementa com o 

pensamento de que o “espaço geográfico é único, e ele tem nome próprio”. Tuan (1980, 

p.90) diz que há um nome para cada lugar do seu território. Seu Antônio, morador da 

Comunidade de São Pedro de Cima,  também pensa assim quando diz: “tem tanto 

nome de lugar ali que vou contar pra vocês!”. É importante ressaltar que cada espaço 

geográfico tem um horizonte, uma modelagem, uma cor, uma densidade (DARDEL, 

2011, p.2).  

Dardel (2011) diz que a experiência geográfica, tão profunda e tão simples, 

convida o homem a dar à realidade geográfica um tipo de animação e de fisionomia 

em que ele revê sua experiência humana, interior ou social. E que com “medo, 

admiração, simpatia, participamos ainda, por mais modernos que sejamos, por um 

acordo ou desacordo fundamental, do ritmo do mundo circundante”. Participar do ritmo 

do mundo é uma interessante percepção. E até mais que participar, pode-se dizer que 

também criamos ritmos para esse mundo (dentro de algumas limitações, é claro). 

Com relação à essa vivência com o espaço geográfico, usaremos o termo lugar, 

para designar um espaço conhecido e experimentado pelo homem. Onde Lívia de 

Oliveira (2012) cita que a familiaridade com dada porção do espaço, pela experiência, 
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faz torná-la um lugar. Tuan (1983) diz que quando um espaço nos é inteiramente 

familiar torna-se um lugar. 

O lugar é uma interpretação sociofísica em que o falar e o habitar, o meio físico 

e o meio social, se entrecruzam de forma simultânea.  

Não há necessidade de um esforço consciente para estruturar nosso espaço, 

uma vez que esse espaço em que nos movemos e nos locomovemos, 

integrante de nossa vida diária, é de fato o nosso lugar. Conhecemos o nosso 

lugar, cada um tem seu lugar (OLIVEIRA, 2012, p.11). 

 

Tuan utiliza o termo topofilia, que associa sentimento ao lugar.  Ele define como 

“o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito vivido 

e concreto como experiência pessoal” (TUAN, 1980, p.5). Besse (2000) diz que 

espaço geográfico é de início, um espaço concreto, espaço praticado, vivido e 

percebido, um espaço de vida, o que associamos então com o lugar.  

Pode ser definido em sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos 

seres humanos com o meio ambiente material. Estes diferem profundamente 

em intensidade, sutileza e modo de expressão. A resposta ao meio ambiente 

pode ser basicamente estética: em seguida, pode variar do efêmero prazer 

que se tem de uma vista, até a sensação de beleza, igualmente fugaz, mas 

muito mais intensa, que é subitamente revelada. A resposta pode ser tátil: o 

deleite ao sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e mais difíceis de 

expressar, são os sentimentos que temos para com o lugar, por ser o lar, o 

locus de reminescências e o meio de ganhar a vida. A topofilia não é a 

emoção humana mais forte. Quando é irresistível, podemos estar certos de 

que o lugar ou meio ambiente é o veículo de acontecimentos emocionalmente 

fortes ou é percebido como um símbolo (TUAN, 1980, p.107). 

 

Entende e defende-se então uma maneira de ver e estar no mundo, 

percebendo o sentido do lugar, e o espaço do lugar na experiência de mundo. Oliveira, 

L. (2012) vê o lugar como segurança e espaço de liberdade. Ainda associa o espaço 

como movimento e o lugar como pausa, fazendo-nos pensar então no sentido desse 

espaço geográfico como um lugar de significados. Lívia de Oliveira (2012) diz que o 

lugar é um mundo de significados organizados.  

Que conhecer um lugar é desenvolver um sentimento topofílico ou topofóbico. 

A pessoa se liga ao lugar quando este adquire um significado mais profundo e mais 
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íntimo. Segundo Tuan (1983), o lugar que começa como espaço indiferenciado 

transforma-se em lugar à medida que conhecemos melhor e o dotamos de valor.  

Conforme Oliveira (2012) diz, todo lugar adquire identidade mediante as 

diversas dimensões espaciais, tais como: localização, direção, orientação, relação, 

território, espaciosidade e outras. Dardel (2011) pode complementar esse pensamento 

quando diz que as vivências cotidianas se apresentam como um centro de significados 

ao lugar. 

O lugar pode ser então (ou também) o nosso espaço no mundo. O espaço onde 

marcamos nossa presença no espaço geográfico. Tuan (1983) nos fala que os lugares 

são centros aos quais atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades 

biológicas de comida, água, descanso e procriação. Lívia de Oliveira (2012) diz que é 

o local de práticas e representações cotidianas e também de descanso, quando relata 

sobre “o lugar experenciado como aconchego que levamos dentro de nós” (p.15). 

Dardel (2011, p.41) também fala sobre o descanso quando descreve o lugar como 

ambiente em que vivemos quando fala de “lugar-lar-ponto de ligação para os homens 

e os povos, o lugar onde eles dormem: a casa, a cabana, a tenda a aldeia”. 

Tuan (1983) diz-nos que cada pausa no movimento torna possível que uma 

localização se transforme em lugar. Que há diferentes maneiras de experenciar 

(sensório-motora, tátil, visual) e interpretar lugar. 

Contudo, com relação aos movimentos, Tuan (1983, p.53) diz-nos que percebe 

o lugar como pausa no movimento. Que é essencialmente um conceito estático. Diz 

que “se víssemos o mundo como processo, em constante mudança, não seríamos 

capazes de desenvolver nenhum sentido de lugar” (p. 198). Que a permanência é um 

elemento importante no lugar (p.155). E por isso “sentir” um lugar leva mais tempo, 

pois se faz de experiências. Segundo o autor:  

É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de 

ritmos naturais e artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de trabalhar 

e brincar. Sentir um lugar é registrado pelos nossos músculos e ossos (Tuan, 

1983, p.203).  
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Oliveira (2012) conta sobre as dimensões significativas do lugar, que na 

realidade é o sentido que se atribui a este ou àquele (o meu, o seu ou o nosso lugar), 

que são pensadas em termos geográficos a partir da experiência, do habitar, do falar, 

e dos ritmos e transformações. E complementa dizendo que: 

Não há necessidade de um esforço consciente para estruturar nosso espaço, 

uma vez que esse espaço em que nos movemos e nos locomovemos, 

integrante de nossa vida diária, é de fato o nosso lugar. Conhecemos o nosso 

lugar, cada um tem seu lugar (OLIVEIRA, L, 2012, p.11). 

 

Tuan (1980, p.6) diz que são variadas as maneiras como as pessoas percebem 

e avaliam a superfície (ou o lugar/espaço). A geografia está implicada em um mundo 

vivido, o mundo ambiente da existência cotidiana dos homens, segundo Dardel (2011, 

p.114). E refletir o lugar é refletir o sentido da Geografia. Compreender suas 

espacialidades e suas formas de estar no mundo. Gostaria de encerrar essa parte 

com uma bela frase de Eric Dardel, que: “homem funda o seu lugar e nós a chamamos 

de Terra.” (2011, p.42). 

3.2.2 Os seres humanos e o lugar 

 

Bertoulay e Entrkin (2012, p.101) falam sobre a importância essencial dos laços 

entre o sujeito e seu mundo; onde o sujeito e o lugar tornam-se tão inextricavelmente 

ligados que eles se instituem mutuamente no espaço.  

A geografia considera a relação dos homens com a natureza, relação 

existencial que é ao mesmo tempo teórica, prática, afetiva, simbólica, e que delimita 

justamente o que é um mundo (DARDEL, 2011, p.114). O homem reconstrói o espaço 

dando-lhe ‘sentido’. 

Dardel (2011, p.33) também fala que a ciência geográfica pressupõe que o 

mundo seja conhecido geograficamente, que o homem se sinta e se saiba ligado à 

Terra como ser chamado a se realizar em sua condição terrestre. 
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Calcado na filosofia de Heiddegger, “ser-no-mundo” é a frase que Mandarola 

(2012, p.15) cita, fazendo-nos pensar sobre o estar aqui e nos posicionar, encontrar o 

nosso lugar no mundo. Dardel (2011, p.6) diz que “entre o homem e a Terra permanece 

e continua uma espécie de cumplicidade no ser”, permitindo-nos pensar sobre esses 

laços que unem o homem e o espaço. 

Pessoas iguais (da mesma espécie, com os mesmos sentidos) experimentando 

o mundo de forma diferente. Yi-Fu Tuan (1980) fala-nos sobre as diversas percepções 

do meio ambiente e do lugar e tudo isso associado as nossas visões de mundo. Mas 

antes, fala-nos sobre limitações dessas diferenciações porque como membros da 

mesma espécie, estamos limitados a ver as coisas de uma certa maneira, pois em 

virtude de possuirmos órgãos similares, algumas percepções são limitadas/parecidas. 

Mas embora todos os seres humanos tenham órgãos dos sentidos similares, o modo 

como suas capacidades são usadas e desenvolvidas são diferentes (também por fator 

e  necessidades culturais). Tuan (1980, p.14) diz que a percepção é uma atividade, 

um estender-se para o mundo. 

3.2.3 Lugar, seres humanos e trabalho rural 

 

É pelo habitat, pelo ordenamento de seus campos, de suas vinhas, de suas 

pradarias, por seu gênero de vida, pela circulação das coisas e das pessoas, que o 

homem exterioriza sua relação fundamental com a Terra (DARDEL, 2011, p.34). 

Tuan (1980, p.91) menciona que em sociedades não tecnológicas, o ambiente 

físico é o teto protetor da natureza e sua miríade de conteúdos. Como meio de vida, 

a visão do mundo reflete os ritmos e as limitações do meio ambiente natural. 

Diz que o apego à terra do pequeno agricultor ou camponês é profundo. 

Conhecem a natureza porque ganham a vida com ela. Para o trabalhador rural a 

natureza forma parte deles – e a beleza, como substância e processo da natureza 

pode-se dizer que a personifica. Esse sentimento de “fusão” com a natureza não é 
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simples metáfora. Oliveira (2012) colabora com a ideia quando diz que a ideia de 

envolvimento é essencial ao lugar. 

A topofilia do agricultor está formada desta intimidade física, da dependência 

material e o fato de que a terra é um repositório de lembranças e mantém esperança. 

A apreciação estética está presente mas raramente é expressada (Tuan, 1980, p.111). 

Tuan (1980, p.112) cita o caso de Robert Coles, um proprietário rural, da região 

do sul dos EUA, onde ele expressa que a terra é como se fosse parte dele e está bem 

no fundo do seu ser, que é tão dele quanto seus braços e pernas. Esse relato permite-

nos pensar sobre a ligação profunda entre a o homem e a terra. 

O trabalhador rural trabalha junto à terra e sua relação com a natureza é um 

misto de amor e ódio, segundo Tuan (1980, p.113), pois a vida do trabalhador está 

atrelada aos grandes ciclos da natureza e está enraizada no nascimento, crescimento 

e morte das coisas vivas. Diz também (TUAN, 1983, p.184) que os agricultores são 

conscientes do seu lugar, que aliás, foi criado por eles, defendendo-o de incursões da 

“natureza selvagem”. 

Diz também que a consciência pelo passado é um elemento importante no 

amor pelo lugar. Que a história é responsável pelo amor à terra natal. E que 

montanhas, riachos, fontes não apenas bonitos, mas que possuem toda uma história 

de antepassados envolvida. 

3.2.4 Lugar, seres humanos e espaços sagrados/místicos  

 

A partir da inserção do homem no mundo, o território é limitado de maneira 

diferente por pessoas diferentes. E esse território pode ter sentido de lugar. Tuan 

(1983), diz que o lugar  começa como espaço indiferenciado e que transforma-se em 

lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor. 

A partir da ideia que o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire 

significado (TUAN,1983), voltamos ao termo topofilia, que associa sentimento com o 
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lugar, e podemos falar então de lugares que são atribuídos simbolismos. Durand (1996) 

diz que as relações entre água e seres humanos são dotadas de uma poderosa carga 

simbólica.   

Tuan (1980) diz que os cumes das montanhas e outras saliências são escadas 

para o céu, o lar dos deuses. Ali o homem poderia construir templos e altares, exceto 

suas próprias moradas (p.134). Podemos associar essa ideia com a Pedra Santa que 

veremos no trabalho um pouco mais adiante. 

Através de Tuan (1980, p.168) também podemos falar que em geral os lugares 

sagrados são locais de hierofania. A moita, a fonte, a pedra ou a montanha adquire 

caráter sagrado onde quer que seja identificado com alguma forma de manifestação 

divina ou acontecimento de significado extraordinário.  

 

3.3 ÁGUA, SERES HUMANOS E LUGAR 

 

A água mantém a vida, não só dos seres humanos como também dos seres 

vivos.  Há importância e a originalidade do domínio das águas sobre o espaço 

geográfico. 

Tuan (1980, p.134) diz que o vale ou bacia fluvial de tamanho modesto atrai os 

seres humanos por razões óbvias. Ele promete uma subsistência fácil por ser um 

nicho ecológico altamente diversificado: há uma grande variedade de alimentos nos 

rios, nas planícies de inundação e nas encostas dos vale. O ser humano depende 

muito do acesso fácil à água: isso porque não dispõe de mecanismos para retê-la por 

longos períodos em seu organismo. O vale acumula água em seus cursos, em poças 

e em fontes. É o espaço fazendo por nós o que não podemos em nossos corpos, 

acumular água.  

Dardel (2011, p.19) fala um pouco sobre as águas e até cita “lá onde não existe 

água, o espaço tem algo de incompleto, de anormal”. Diz que o domínio das águas, 

inseparável do espaço verde, está do lado da vida. É fundamental então, que para 
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manutenção da vida, o homem escolha viver em lugares próximos das águas (de 

preferência doce e de qualidade). 

O autor também, através dos sentidos e de verdades, faz poema sobre as 

águas. Diz que o “espaço aquático é um espaço líquido que põe em movimento o 

espaço”. “As águas deslizam...” (DARDEL, 2011, p.20). Que a “batida regular das 

vagas, o balanço muito lento das marés, o escoamento das águas temporalizam o 

mundo fazem aparecer o tempo como matérias da existência, enquanto a costa, a 

planície ou a montanha estabilizam o mundo e o eternizam”. (p.22). Fala sobre “a 

escrita movente das águas”  (p.22), sobre “a natureza fluida” (p.23). 

A água “não é somente o espelho com o qual a Terra se estende ao céu, às 

árvores, às montanhas. Ela mistura as imagens que se levantam das 

profundezas e aquelas que referem ao céu ou à costa ( DARDEL, 2011, p.37). 

 

Pensando em toda essa forma sensível de observar e descrever a água e seus 

movimentos e sua inserção no espaço terrestre, podemos usar a frase de Dardel (2011, 

p.40) para observar o “lugar como suporte do Ser”. É no lugar que as coisas 

acontecem. A água traz sentido a vida do homem, por ser essencial em tantas áreas, 

desde orgânica até simbólica. E são nestes espaços adequados à manutenção da 

vida que o homem escolhe seu espaço e o tem como lugar para viver.  

4. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

4.1 Inserção na comunidade 

 

A pesquisa é decorrente de um longo período de permanência na comunidade 

rural. Tive meu primeiro contato em um trabalho de campo realizado através da 

disciplina de Geografia Agrária em 2011. A partir de então, me apaixonei por esse 

estudo, pelo lugar e pelas pessoas que o fazem um lugar. 

Ingressei então no projeto de extensão “Da diversidade cultural à diversidade 

produtiva: a construção de saberes necessários para a transição agroecológica em 
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São Pedro de Cima”. Através deste projeto, foram permitidas vivências ao longo 

desses anos com a comunidade. Junto com estas, a elaboração de relatos 

etnográficos, algumas interações e percepções.  

O tema água sempre me interessou muito, pois desde que consigo perceber o 

mundo, ela sempre estava lá, me encantando os olhos, me limpando e me 

alimentando. Poder trabalhar esse assunto com essa comunidade, seria como “fechar 

com chave de ouro” os estudos já realizados até aqui com a comunidade, já que é um 

assunto tão pertinente e pouco pesquisado. 

Perceber os modos da comunidade manusear  a água, de conseguir enxergá-

la, de entender seus usos “visíveis e invisíveis” é um dos objetivos dessa pesquisa. 

Isto tudo inserido no espaço, que aqui o chamaremos de lugar, objeto de estudo da 

Geografia. 

4.2 Um pouco sobre São Pedro de Cima 

 

A comunidade de São Pedro de Cima encontra-se no município de Divino, na 

região da Zona da Mata Mineira (próxima à divisa dos estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo). O município faz limites com São João do Manhuaçu, Orizânia, Espera 

Feliz, Caparaó, Carangola, Fervedouro entre outros. Tem como vias principais de 

acesso a BR-116 e a MG-265. 
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Figura 3: Mapa de localização da comunidade de São Pedro de Cima na Zona da Mata Mineira. 

 

 

 

Figura 4: Mapa de localização da comunidade de São Pedro de Cima no município de Divino com a 
localização das cidades que fazem limites com este. 

 

 

O tipo climático da região é o Tropical de Altitude por apresentar temperaturas 

de verão mais suaves e temperaturas de inverno mais rigorosas com médias anuais 

de 18,8 °C (média máxima de 25,9 °C e mínima de 12,4 °C). As zonas de maior altitude 

Fonte: Rafael Santos Silva. 

 

 Fonte: Rafael Santos Silva. 
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assinalam também modificações no regime térmico, com registro de temperaturas 

mais baixas. O mês em que se registra as maiores temperaturas é janeiro e o mês 

mais frio é julho (Prefeitura Municipal de Divino, 2015).  

O regime pluviométrico é caracterizado pela alternância de chuvas 

concentradas no verão e secas prolongadas no inverno (dados que os moradores que 

lá vivem, conhecem e experimentam, pois dependem deste para plantar). A 

pluviosidade anual está situada na faixa de 1.000 a 1.680 mm, com índice médio anual 

de 1340 mm (Prefeitura Municipal de Divino, 2015). 

São Pedro de Cima é uma comunidade de agricultores. Lá a paisagem é 

montanhosa e acidentada, justificada pela proximidade com as serras do Brigadeiro e 

do Caparaó (ITABORAHY, 2014), conformada em terraços fluviais. Marcada pelo 

plantio do café, disposto nos níveis dos morros, a população rural se espraia nas 

encostas do alto e médio vale do Rio São Pedro sobre altitudes que oscilam entre 900 

e 1200 metros (MENEZES et. al.,2008). 

É marcada também pelas pequenas e produtivas propriedades familiares, 

terras onde a população camponesa encontra seu sustento e constrói uma intensa 

dinâmica comunitária, visível nas relações de trabalho e nos tantos rituais festivos 

(ITABORAHY, 2014). 

Lá vive uma geração de trabalhadores rurais dos tempos em que a 

acessibilidade à região era precária, o que determinou certo isolamento das famílias 

negras que ali viviam. Esta situação, por sua vez, criou uma crescente vida em 

comunidade que, embora semi-isolada foi capaz de se manter, graças ao trabalho 

conjunto e a reprodução de uma vida social e cultural orientada pelos próprios 

moradores (MENEZES et. al.,2008). 

São Pedro de Cima é uma comunidade remanescente quilombola, que 

reivindicou a autoafirmação em 2006, junto a Fundação Cultural Palmares, através 
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das articulações do movimento negro local e outros atores como a EMATER e 

professores da escola municipal local (ITABORAHY, 2014). 

Segundo Leopoldo e Morais [s.d.], como a maioria das comunidades rurais 

negras, São Pedro de Cima experimenta um processo de re-identificação territorial 

buscando as origens de sua cultura e de sua territorialidade quilombola. 

4.3 Objeto de estudo e metodologia  

 

A água é o elemento que está presente na maioria das coisas que existem aqui 

na Terra, inclusive nós homens, que a carregamos conosco de um lugar para outro. 

Entender um pouco mais do significado que a água tem para algumas pessoas da 

comunidade foi a proposta deste trabalho. Juntamente com o olhar sobre seus usos e 

seus movimentos perceptíveis e nem sempre perceptíveis. 

Para tal estudo, foi realizada uma ida a campo entre os dias 16 a 21 de abril de 

2015. Nestes dias foram feitas pesquisas através da observação participante,  

juntamente com a aplicação de um questionário semiestruturado e de mapas mentais 

elaborados pelas famílias estudadas. Através dos mapas, foi pedido que eles 

representassem suas casas e os lugares que julgavam ter água. Através deste, existe 

a intenção de perceber os lugares que as pessoas julgam importantes, juntamente 

com a relação de distância entre sua casa e as fontes de água, perceber a dimensão 

do que entendem como seu lugar, entre outras coisas. 

Foram utilizados uma câmera fotográfica, uma filmadora e um gravador de voz. 

Com o receptor GPS marcou-se os pontos de localização das casas estudadas e 

alguns pontos de referência na comunidade. 

As entrevistas foram feitas com integrantes de 5 famílias. As escolhas destas 

famílias foram feitas estrategicamente a partir da disposição geográfica das casas 

dentro da comunidade (no vale e em diferentes vertentes) dos diferentes usos 
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atribuídos à água por essas famílias - percepção que tivemos ao longo dos trabalhos 

já realizados na comunidade. 

Os integrantes que participaram desta pesquisa foram: Seu Antônio e Dona 

Laudecir; Ênea e Vadinho; Alencar; Zé Pereira e Lenir; e Dona Marlene.  A 

metodologia aplicada foi a mesma em todas as casas. Segue abaixo o mapa indicando 

a posição das casas na comunidade.  

 

 
Figura 5: Imagem da rede hidrográfica na Comunidade de São Pedro de Cima com localização das casas 

estudadas (Divino, MG). 

 
            Fonte: Google Earth, 2015. 

 

4.4 Compartilhando a pesquisa: um pouco da água vista por eles 

 

Cada um tem um ritmo de vida e atribui um sentido a seu espaço. Isso é o que 

percebemos nas diferentes casas. Apesar de todas dizerem que sem água não seria 

possível viver (o que é verdade, pelo menos até hoje, para os seres vivos), cada um 

atribui um uso à água, socialmente falando, e isso tudo feito no seu espaço, no seu 

lugar. Acredito que a água é um excelente atributo para que a pessoa faça de um 
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espaço o seu lugar, pois a partir dela acontece a manutenção da vida. É perceptível 

no último mapa (Figura 6) que em todas as casas estudadas há um curso d’água bem 

próximo. 

A partir de agora, falarei um pouco sobre nossas conversas em cada uma das 

5 famílias, evidenciando suas percepções e usos sobre a água.  

4.4.1 Alencar 

 

O Alencar vive sozinho em casa (que fica junto com a sua barbearia). Seu pai 

e seus irmãos são seus vizinhos. A família do Alencar nasceu ali na comunidade. Ele 

é filho do Seu Geraldo. O Alencar saiu por um tempo de São Pedro (quando era mais 

novo) para trabalhar e fazer curso para cortar o cabelo.  

O terreno em que vive hoje foi escolhido por ele mesmo há cerca de 20 anos. 

Lá que montou sua primeira barbearia. E acabou fazendo seu “barraquinho”, como diz 

ele. 

Chegando lá me surpreendi como a casa tem mudado e “melhorado” cada vez 

que eu vou visitá-lo. Ele arrumou o espaço, colocou azulejo em toda a varanda, 

cimentou todo o quintal, pôs cerca ao redor da horta e do galinheiro e colocou azulejo 

em volta da piscina. 

Isso mesmo. Ele construiu uma piscina natural na sua casa há pouco tempo. 

Aproveita a água que vem na nascente e que “sobra” para encher a piscina. 

Esta água não é a mesma que abastece a sua casa e a casa de seus parentes 

(a nascente que leva água para o consumo abastece a casa de 8 famílias). Com 

relação à água que abastece a sua família, fizeram um sistema de “bóia” na caixa 

d’água que quando esta está cheia, a água volta para seus familiares. 

Com relação à piscina (água que vem de outra nascente), o Alencar pensou em 

uma forma de a encher e esvaziá-la. Colocou um cano do lado de fora para liberar ou 

prender a água, de forma que a água esteja sempre a circular na piscina. Dá pra ver 
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que usou tempo e cabeça desenvolvendo aquilo. E ficou bem bonito. No dia em que 

estivemos lá a piscina estava vazia porque ele estava limpando. Sabe que de tempos 

em tempos deve limpá-la pois sedimentos são depositados no fundo. 

Lá também existe a famosa “bica do Lém”. O Alencar percebeu que escorria 

água da mina por uma rocha no seu terreno e decidiu então “encanar” aquela água, 

fazendo uma “quedinha” para que as pessoas consigam se banhar. Nos verões aquela 

bica é famosa na comunidade.  

Com a bica e a nova piscina natural, a casa/barbearia do Alencar está 

famosíssima. Em tempos de calor, muitas pessoas vão utilizar aquele espaço (que ele 

não cobra nada) para passar o dia. Percebemos até um aviso na varanda pedindo que 

não joguem lixo no chão e nas plantas. O Alencar contou que tem o costume de se 

banhar lá só quando tem gente. Que sozinho não. 

Comentou sobre o certo incômodo que tem em ver sua casa, nos períodos de 

calor, tão cheia de pessoas que ele nem conhece e que se sentem donas do espaço 

dele. Conturbações que vem como consequência dessas modificações realizadas 

nesse espaço que ganha sentido de recreação por ele e por outros. 

O Alencar falou que a água que vem para o consumo em casa é encanada, 

daquela mina que abastece as 8 famílias, e que nem sabe quem a descobriu de tão 

antiga que é. É provável que tenha sido os avós. Perguntei se na época da seca a 

mina diminui muito. O Alencar disse que só um pouquinho. Mas que tem muita 

vegetação em torno, por isso a água não diminui tanto. Na época de pouca chuva não 

faltou água para nenhuma das oito famílias abastecidas por essa nascente. Segundo 

o Alencar a mina fica há cerca de 300 ou 400m da sua casa. E disse também que “a 

água é bem limpinha”. 

Comentou que há um “corguim” ali perto da sua casa e que há peixe e tudo. 

Mas só uma espécie, “cambevinha”. Disse que é “pequenininho” e “uma delícia, só 

torrar bem torradinho”. Perguntei então se prefere ou não tempos de chuva. Esse 
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disse que “se pudesse escolher, escolheria os dois”. Mas que adora quando está 

chovendo e “escuta a água batendo na telha”. Disse que gosta tanto do barulho da 

chuva que as vezes até coloca uma “lata de óleo para a água cair e fazer barulho 

(risos). Aí fica na latinha ‘tin-tin’ (risos)”. Mas disse também que quando chove mais 

de uma semana fica difícil de sair de casa. “Tudo fica com uma lama...” disse o Alencar. 

Quanto ao uso da água, perguntei em que lugares e para que ele utiliza a água. 

Respondeu que “para a casa, para as plantas, para os animais”. Perguntei então 

quanto ao café, se ele rega. Ele disse que não, que o café não precisa regar. Que “é 

só a chuvinha que Papai do Céu manda”, ela quem molha o café. Disse que na 

cozinha é preciso de água pra tudo, em todos os alimentos, que “tudo tem que lavar”. 

Indaguei se reutilizam a água da chuva para alguma atividade. O Alencar disse 

que não. E não fazem isso porque não precisam. Há água disponível para toda família, 

não há necessidade. E de fato é verdade, enquanto na região onde a família dos 

Pereiras moram chegou a faltar água para algumas pessoas, ali a água chega em 

abundância.  

O Alencar disse que está “mais do que na hora de todo mundo se conscientizar 

bastante”. Que acredita que se acontecesse com eles como aconteceu em São Paulo 

da água diminuir muito, que ele teria que começar a pensar em como reutilizar a água, 

como por exemplo pegar a água do tanquinho e jogar no vaso sanitário ou coisas 

assim (exemplo como a televisão mostra). 

Continuando a prosa, perguntei com relação à igreja católica (igreja que ele 

participa), como utilizam a água. Ele disse que durante os cultos eles bebem água, 

vão ao banheiro, e também a utilizam para a limpeza. Que serve para “lavar as mãos 

dos ministros da eucaristia que dão a hóstia ao povo”. Perguntei se usam para benzer. 

Ele disse que usavam, mas que hoje não tem muita benza. Mas que ainda tem igreja 

que asperge como água benta, só que hoje é mais difícil de se ver.  
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Disse que nas novenas de Natal eles utilizam a água para aspergir as casas. 

Que visitam 9 casas e cada dia é em uma casa. Que tem uma revistinha explicando o 

que precisam fazer. Eles então “deixam um presépio. Daí naquele dia o dono da casa 

vai em outra casa e o leva. Aí, tem a água benta para aspergir todos os cômodos da 

casa no Natal”.  

Percebemos aí um certo “poder” dado a água de “abençoar” e “purificar” a casa 

das pessoas que participam desse ritual. Cabendo destacar também a fala do Alencar 

quando diz que há uma revistinha indicando o que precisam fazer. Através desta, 

percebemos como essa significação é passada e reproduzida de um para o outro. 

Perguntei então se conhece a Pedra Santa. Ele disse que nunca esteve lá, mas 

que já ouviu falar. Que “pode estar seco do jeito que for que a água nunca acaba”. 

Que  

tem em Divino e Orizânia. Que “pode tirar a água da caixinha. A gente tira, tira e nunca 

acaba”. Que quando se chega em Divino, é possível ver a cruz que tem lá do alto. 

Perguntei então quanto ao temporal, se ele tem medo. Ele disse que “tem medo 

de temporal, relâmpago e trovão”.  

Desligo tudo, não tomo banho se tiver chovendo muito, espero passar a 

chuva porque tenho medo. Desligo os aparelhos tudinho. Não gosto de ficar 

do lado de fora de casa, não fico perto de árvore de jeito nenhum porque é 

perigoso, não ponho a mão em tomada, não olho no espelho porque o 

espelho puxa relâmpago (eu corto o cabelo do pessoal aqui e tenho medo). 

 

Seu Geraldo, o pai do Alencar estava perto e disse: “tem que lembrar de Deus 

mesmo, é Ele que tem o poder”. Isso faz-nos perceber como Deus (representado 

como algo bem maior que os homens) está sempre ligado a essas forças da natureza 

que ainda são incontroláveis pelos homens. A água, também aí está presente. 

Perguntei sobre o mar, se ele já se banhou lá e se gosta. Disse que sim, só 

uma vez. Mas que não sabe muito bem dizer se gosta ou não. Disse depois “com 

certeza gosto sim, é água né?”. Mas achou grande diferença na água, disse que 
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aquela é “cansativa”, e como está acostumado com a água doce, aquela é muito 

diferente. Ela “cansa mais”. 

Disse que só toma banho gelado (do chuveiro), em qualquer época do ano. E 

que depois que parou de tomar banho com água quente ele não gripou mais. Que 

pode sair no frio a qualquer momento sem nenhum perigo. Que o organismo dele tá 

preparado. E que acredita que o banho com água mais fria ajuda a melhorar a febre. 

Seu Geraldo contribui dizendo que “a água fria ajuda o corpo em tudo”. 

Questionei então sobre o ciclo hidrológico, se ele entende alguns “movimentos” 

que a água faz pelo mundo. Se ele conseguiria me explicar alguma coisa. Ele disse 

que “está saindo mais água do planeta do que entrando”. Imagino que este 

pensamento está associado com as reportagens que vinham acontecendo sobre a 

seca em diversos lugares, inclusive lá na comunidade. Ele até disse que “‘pra lá’ mais 

ainda..tem tido muita falta de água...”. 

“A água sai limpinha pra gente. Por isso que é bom deixar a vegetação, não 

acabar com ela, que aí quando a água da chuva vem fica ali um tempo. Se não, se o 

terreno ficar limpo demais, a água vai embora”.  Essa foi uma percepção que o Alencar 

teve sobre como manter mais água nas nascentes (garantir maior infiltração e menor 

escoamento superficial) e que de acordo com o conhecimento científico é verdade. 

Perguntei então como ele percebe a paisagem em períodos secos e chuvosos. 

Disse que “quando não chove ela fica mais sem vida. Daí quando chove tudo brota, 

tudo fica verdinho. Tudo bonito... daí quando passa muito tempo sem chover vai 

caindo as folhas e vai ficando com uma cor mais amarelada”. 

O Alencar comentou sobre a existência de uma nascente intermitente que 

existe do seu terreno. Fica um pouco abaixo da sua casa. Ele pode até não perceber 

o ciclo hidrológico da maneira como os livros didáticos contam, mas percebe os 

movimentos da água no seu lugar e da sua maneira e dá importância a isso. Abaixo 

segue uma de suas falas: 
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Pra mim é um privilégio ter água nascendo num terreno que é meu. Aí eu 

deixei a vegetação... Na época da chuva ela aparece. Até maio costuma ter. 

Daí você vê aquele terreno bem molhado, sabe? Eu peguei e fiz uma bica e 

coloquei lá. É bom beber uma água fresquinha. 

 

Ele disse ainda: “eu gosto de pegar uma folha de taioba e beber água na folha. 

É gostoso demais! Á água fica igual uma bolinha. Ela fica brilhando. Tem uma 

velocidade pra mudar de lugar e se mexer”. Percebo nessas frases a poesia que ele 

faz quando percebe a água através dos seus sentidos. Quando vê a água “brilhando” 

e desenho que faz na folha, juntamente com o gosto da água fresquinha da nascente 

na folha de taioba.  

Perguntei então, que se por um acaso a água acabasse, o que deixaria de fazer. 

Ele disse que ia ter que diminuir o consumo, que ia ter que cortar muita coisa, como 

por exemplo a água que fica correndo o dia todo da “bica”. O Alencar não entendeu 

de fato a profundidade da pergunta (e talvez não eu tenha sido tão específica com 

ela). Então a refiz, perguntando então, que se de repente toda a água acabasse, o 

que ele deixaria de fazer (essa pergunta fiz para que refletissem sobre como a água 

está ligada totalmente aos nossos afazeres  e a perpetuação da nossa vida ou não). 

Então o Seu Geraldo respondeu: “sem água não se resolve nada”. O Alencar completa: 

“se não tivesse água não ia ter vida. Ia acabar tudo. Ia acabar a humanidade”. E que 

“sem água nós num consegue viver, ué!”. “Tudo precisa de água, não tem como”.  

Então o Alencar se lembrou de algum de seus usos. Disse que se não tivesse 

água, não haveria bica, nem piscina, nem horta, nem água correndo no cercado das 

galinhas (aliás, quando estávamos lá, o Alencar estava depenando uma galinha com 

água quente, numa agilidade. Disse que a água quente ajuda a depenar a galinha, 

mesmo dando uma “esquentada na mão”). 

Com relação à falta d’água, o Alencar desabafa: “mas graças a Deus, Ele é 

muito bom”. E complementa:  

Acho que tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo serve de alerta, 

porque as vezes a gente esquece. O ser humano pelo fato de saber e estudar 
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ele esquece de Deus também. A sabedoria por um lado é tanta mas ele acaba 

esquecendo. Qual a pessoa que tem o poder de fazer jorrar uma água da 

terra e nascer? Eu plantei lá. Eu cuido de dia. E de noite, quem tá cuidando 

dela pra mim? Igual o milho, um carocinho de milho dá um pé, isso deve dar 

3 espigas. Quantos carocinhos não dá a mais? Não tem como, é Deus. Quem 

faz crescer, germinar, produzir...faz sozinho... 

 

A partir dessa fala percebemos a posição que se coloca frente a “grandiosidade” 

do Planeta e de alguns mistérios da natureza. E como atribui a Deus esses 

“movimentos” que ocorrem. É uma certa mistura entre o que é “terreno” e o “sacro”. 

Enfim, fazendo algumas atribuições ao que foi apresentado aqui, com relação 

ao lugar, é perceptível que o Alencar fez de seu lugar um espaço diferenciado do resto 

da comunidade. E isso também é atribuído ao seu acesso à água. E mais que acesso, 

é atribuído aos usos e significados que ele atribui a ela. O Alencar foi o único a 

construir um espaço de recreação em sua casa. Aliás, das casas entrevistadas, 

poucos tem o costume de banhar-se em dias quentes. Ele aproveitou os recursos que 

tinha ali para tornar sua vida a mais aconchegante possível. E acredito que o acesso 

abundante a água contribuiu para que isso ocorresse. 

Diz com todo orgulho que adora viver ali e que não pensa em sair de lá de jeito 

algum, porque ali é o “seu cantinho”. Dá pra perceber como o Alencar fez daquele 

espaço onde dorme e trabalha o “seu lugar”. 
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Figura 6: Mapa Elaborado pelo Alencar. 

 
                                        Fonte: Alencar, 17/04/2015. 

 

Essas árvores do lado direito inferior estão abaixo da casa do Alencar. Ali que 

se localiza a nascente que ele descobriu no seu terreno. Há árvores ao redor dela. 

Ele explicou que vamos “subindo” a rua e chegamos na casa dele. Ali no quintal 

fica a piscina e o bicão por ele chamado. 

A estrada que continua pela direita é a que leva para a mata. A nascente desta 

mata é a que traz água usada para a piscina e o bicão. A estrada que continua 

ligeiramente à esquerda é que leva para a casa do seu pai (Seu Geraldo) e que 

continuando se chega na casa do seu irmão (Zé Geraldo). A nascente que fica na 

mata perto da casa do seu irmão, perto da ponte é a que abastece todas as oito casas. 

Ele representa também a estrada principal, diz que é a do minério, que está 

mais a esquerda. Mostra que ali está a igreja Assembleia de Deus e a escola. 

Neste mapa o Alencar nos mostra onde estão as três nascentes que trazem 

água à sua casa. 
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Figura 7: Localização da casa do Alencar, juntamente com a localização da bica, da piscina e de duas 
nascentes que chegam até sua casa. 

 

 

 

 

Imagens de Alencar                                 
Figura 8: Casa e terreiro do Alencar. 

  
 

                   Fonte: Imbelloni, 2015.                                              

  Fonte: Google Earth, 2015. 
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Figura 9: Terreiro do Alencar com vista para a piscina. 

 
Figura 10: Piscina natural (está vazia para limpeza). 

 

  

 

 

 

Figura 11: “Encanação” que o Alencar preparou com 
um tronco oco para fazer a queda d’água. 

 

Figura 11: “Encanação” que o Alencar preparou com um 

tronco oco para fazer a queda d’água. 

 

Figura 12: “Bica” da casa do Alencar. 

 

Figura 12: “Bica” da casa do Alencar. 

 

  

 

Figura 10: Piscina natural (está vazia para limpeza). 

Fonte: Imbelloni, 2015. Fonte: Imbelloni, 2015. 

Fonte: Imbelloni, 2015. Fonte: Imbelloni, 2015. 
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Figura 13: Foto tirada da casa do irmão do Alencar (Zé Geraldo) em direção à nascente usada pelas famílias. 

 
Figura 14: Da esquerda para à direita: Seu Geraldo (pai do Alencar), Alencar, sobrinho do Alencar. 

 

 

4.4.2 Ênea e Vadinho 

 

Eles são casados e vivem com três filhos em casa. Tem também mais dois 

filhos mais velhos que não moram mais em São Pedro de Cima.  Vivem há cerca de 

50 anos naquela área. Nasceram ali pertinho de onde moram hoje. Casaram-se há 20 

anos. Perguntei se gostariam de morar em outro lugar, disseram que gostam de morar 

ali e que não pensam em sair. 

A água que consomem vem de uma nascente que fica a cerca de uns 300 

metros de distância da casa deles. Chegaram na varanda da casa e me apontaram o 

lugar. Não sabiam dizer precisamente quem encontrou aquela nascente, dizem que 

foram “os antigos” que já sabiam de sua localização, porque “a vida inteira utilizaram 

aquela mina e ela nunca secou, apesar de ter diminuído no período da seca”. E que 

ela abastece três casas e “é muito boa para beber”, que “pode beber direto”. 

Contudo, ao ver a nascente, percebi que ela fica no meio da plantação. É 

importante, contudo, saber se há uso de agrotóxicos naquela lavoura, porque pode 

Figura 13: Foto tirada da casa do irmão do Alencar 
(Zé Geraldo) em direção à nascente usada pelas 

famílias. 

 

Figura 14: Da esquerda para à direita: Seu Geraldo 

(pai do Alencar), Alencar, sobrinho do Alencar. 

Fonte: Imbelloni, 2015. 

 

Fonte: Imbelloni, 2015. 

 



52 

 

comprometer a qualidade da água, do solo e prejudicar a saúde da família que a 

consome e também dos animais.  

Quanto ao esgoto, ele é depositado numa fossa negra próxima a casa da 

família, como ocorre na maioria das casas ao redor.   

O rio mais perto da casa deles é o da várzea, o principal da comunidade, o 

Córrego São Pedro. Eles contam que antes, a água era muita e que havia grande 

plantação de arroz. E que “hoje não dá mais para plantar”, pois a água do córrego 

diminui consideravelmente. 

Perguntei se preferem ou não tempos de chuva. Disseram que dependem muito 

da água para as coisas crescerem.  E que “a chuva é boa para regar a terra mas o sol 

também é importante”. Disseram que gostam dos dois. 

Perguntei sobre os usos da água. Disseram que “a água serve pra tudo”, “na 

criação de animais, hortas, flores”. Que “sem água não se lava nem cozinha”. E 

questionou “como se faz arroz sem água?”. 

O Vadinho construiu uma lago bem grande na casa dele. A Ênea disse que ele 

adora essas coisas. Falou que tem tilápia e cascudo lá dentro. Há também dois lagos 

menores, próximos da nascente. Ele pensa em fazer mais. Esses lagos são 

abastecidos pela água da nascente. 

Quanto à água da chuva, perguntei se eles a utilizam de alguma maneira. 

Sabiamente ela respondeu: “ela molha o terreiro, a plantação...”. 

Com relação à igreja, perguntei se eles fazem uso de água em algum momento. 

A Ênea disse que a água serve para limpar a igreja, para rezar e também para o 

batismo. 

Quanto ao primeiro banho do bebê (um dos primeiros contatos diretos com a 

água depois de nascido), perguntei se há algo de especial nesse momento. Ela disse 

que agora as crianças nascem no hospital, que o primeiro banho é dado pela 
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enfermeira, diferente de antes que era dado pelas parteiras. Disse que todos os seus 

filhos nasceram no hospital.  

Sobre a Pedra Santa, perguntei se conheciam. Disseram que sabem que de lá 

vem a água benta, a água santa e que é um lugar que também serve para fazer 

promessa. Perguntei se ela já ouviu falar de tomar banho para baixar a febre e ela 

disse que sim, que banho morno é bom para isso.  

Com relação aos dias quentes, perguntei se eles gostam de se banhar (em 

piscina, rio, cachoeira, por exemplo). O Vadinho e as crianças gostam. Mas a Ênea 

logo disse: “eu não gosto de água gelada por nada!”. E ainda completou: “banho frio 

é só quando chove e não dá tempo de correr (risos)”. Perguntei se gostam da praia. 

Eles disseram que nunca viram o mar (apesar de um dos seus filhos morar numa 

cidade de praia). 

Indaguei-os como percebem a paisagem em períodos de pouca chuva. 

Disseram que “a paisagem fica seca, as folhas murcham e o mato pega fogo”. E 

quanto ao ciclo da água, perguntei se eles percebem como acontece essa 

movimentação da água pelo planeta. Eles não souberam explicar tanto mas citaram a 

palavra “lençol d´água” para falar da água que sai das nascentes. 

A última pergunta foi sobre o que o que deixariam de fazer se não tivesse mais 

água. Eles disseram que “não se faz nada”. “Não planta, não tem água para beber 

nem para cozinhar”. E continuaram “tem nada que substitua a água, que até com fome 

você bebe água e por um tempo ela até mata a fome”. 
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A Camila representou a sua casa, mostrando onde fica a caixa d´água (naquela 

área disse que fica a nascente) com os canos que trazem água para a sua casa 

juntamente com outro cano que leva a água para a vizinha (como foi dito na entrevista). 

Um desses canos (a água que sobra, segundo a Camila) leva também água para o 

lago que o Vadinho (seu pai) construiu. O desenho mostra um conjunto de montanhas 

onde sua casa está inserida, juntamente com algumas árvores (as frutíferas perto de 

casa) e flores, isso tudo em um dia bem bonito. Interessante observar que ela coloriu 

sua casa com uma cor bem parecida com a real. 

 
Figura 16: Mapa elaborado por Luiz Felipe (filho da Ênea e do Vadinho). 

 

                              Fonte: Luiz Felipe, 17/05/2015. 

 

Fonte: Camila, 17/05/2015. 

Figura 15: Mapa elaborado por Camila (filha da Ênea e do Vadinho). 
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Luiz Felipe desenhou a sua casa. Acima dela está representada a caixa d’água 

juntamente com a encanação que traz a água para casa. Desenhou uma árvore do 

lado da casa e também o conjunto de montanhas que estão perto da sua casa, talvez 

uma paisagem bem marcante para a família, é pra elas que a varanda (e a entrada da 

cozinha) está voltada. No desenho há cercas que separam as terras deles e da sua 

tia. Juntamente com um milharal. Interessante perceber que ele não desenhou o café, 

que há em abundância ali. Também fez lindas nuvens no céu, em um dia bonito. 

Perguntei se nas nuvens tinham água. Ele disse que achava que sim. 

 

Figura 17: Localização da casa da Ênea e do Vadinho, juntamente com a localização da nascente e do 
lago. 

. 

                      Fonte: Google Earth, 2015.  
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Imagens de Ênea e Vadinho  

 

Figura 18 

 
Figura 19: Galinheiro que tem acesso direto ao lago que Vadinho fez. 

         

 

       Figura 21: Lago maior que o Vadinho fez. 

 

                       

 

Figura 22: Plantação consorciada de café, milho e feijão com caixa d’água mais acima. A nascente fica 
próxima a esta caixa. 

 

Figura 18: Foto da casa e do quintal da Ênea 
e Vadinho. 

 

Figura 19: Galinheiro que tem acesso direto 
ao lago que Vadinho fez. 

Fonte: Imbelloni, 2015. 

 

 

       Fonte: Imbelloni, 2015. 

Fonte: Imbelloni, 2015. 

Figura 20: Outros dois lagos que o Vadinho fez. 
Ficam próximos à nascente e à caixa d’água. 

 

Fonte: Imbelloni, 2015. 

Fonte: Imbelloni, 2015. 



57 

 

                                                       Figura 23: Ênea e Vadinho. 

 

                                                      Fonte: Imbelloni, 2015. 

 4.4.3 Lenir e Zé Pereira 

 

Lenir e Zé Pereira têm quatro filhos jovens, do qual uma é casada e mora fora 

da comunidade (conhecida como Gau), outro tem o costume de viajar para trabalhar 

fora mas sempre volta (Glauciley) e mais duas filhas que vivem na casa com eles 

(Luana e Juciene). 

O Zé Pereira e a Lenir estavam em casa no dia que fomos lá. Com a mais doce 

forma de nos tratar como sempre. 

Perguntei há quanto tempo viviam naquele lugar (deixei o “aquele lugar” bem 

“solto”, como nas outras entrevistas, para perceber o que entendem como lugar). A 

Lenir disse que vive há 30 anos lá (e que nasceu em São João do Manhuaçu). Zé 

Pereira há 53 anos (ele nasceu em São Pedro mesmo). São casados faz 30 anos. 

 Perguntei se eles gostam de viver ali, disseram que sim. O Zé disse “eu gosto 

de ficar é aqui mesmo”. A Lenir continuou dizendo “acho que só saio daqui morta. A 

família tá aqui, os filhos...”. O Zé disse então: “isso veio dos avós, desde que vieram 

pra cá nunca mudaram daqui”. E que o primeiro a chegar na comunidade foi o bisavô 

do Zé. Que a família por parte de mãe é Malaquias e por parte de pai Pereira. Isso 

tudo me faz pensar sobre os laços que vão criando com o lugar desde cedo. Aprendem 
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sobre o seu cheiro, seu gosto, sobre a sensação de estar ali. Passa a ser um lugar 

para se viver, um lugar cheio de histórias. 

Eles utilizam a água de uma nascente que fica abaixo da casa. É preciso puxar 

com bomba essa água, mas antes não era assim. Antes utilizavam a água que a vó 

do Zé Pereira usava, a água na nascente que ficava mais acima da casa deles, que 

por gravidade ela vinha. E diziam que descia bastante água. 

Eles contaram porque deixaram de usar essa água. Isso foi depois da última 

obra que a Samarco fez, passando com o novo duto na rua. Parece que a nascente 

foi aterrada ou o cano que trazia a água se rompeu debaixo da estrada (pela segunda 

vez que isso acontece). O Zé não sabe muito bem o que aconteceu. Só sabe que a 

água não  

chega mais na casa deles. Então, preferiu usar a água dessa nascente que se 

encontra abaixo da casa deles. 

Estão fazendo o uso dessa água tem dois anos. Disseram que é limpinha, que 

“você pode ‘panhar’ ali na torneira pra ver, não vê um cisco nela”, segundo o Zé. E 

continua dizendo: “fiz um buraco onde fica a nascente dela, pus um cano e uma 

gradezinha pra não cair cisco dentro do poço”.  

Com essa fala pensei no cuidado e nas formas de cuidar daquele bem que é 

importante que esteja limpo para o consumo. Um vai aprendendo com o outro algumas 

técnicas como essa. 

O Zé Pereira disse: “a água daqui é boa, dá vontade de ficar bebendo a água 

toda a vida aqui!”. Falamos então sobre a diferença de gosto da água da cidade com 

a água que vem direto da nascente. A Lenir disse: 

A água da rua é ruim mesmo. Quando vou pra rua e às vezes fico na casa da 

mãe lá em Manhuaçu uns 10, 15 dias. No dia que eu chego em casa, a 

primeira coisa que faço é tomar um copão d’água. Consumir aquela água 

gostosa, sem cloro sem nada...é muito bom! 
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É uma comparação até um tanto “incomparável” a de beber uma água 

fresquinha, direto da nascente com a água da cidade, que passa por vários 

tratamentos e longas distâncias até chegar nas casas.  

Exatamente ao lado da casa existia uma cachoeira que sempre teve água o 

ano todo. Perguntei como que estava agora. Eles disseram: “a água acabou tudo”. 

Que “só tem cachoeira quando chove agora”. “Acabou a chuva, deu meia hora já vai 

diminuindo”. 

“As águas lá vão diminuindo muito”.  E isso “tem acontecido mesmo é do o ano 

passado pra cá. Até o ano retrasado diminuiu, mas estava dando. Mas do ano passado 

pra cá que acabou mesmo”, segundo o Zé Pereira. 

O Zé nos contou sobre o caso de suas cunhadas que estão sem água. Ele 

disse: 

Minhas cunhadas mesmo carregam água. Carregam lá de cima até cá de 

baixo. Junta a meninada e... elas estão carregando num saco de litro, enchem 

o litro d’água e vai carregando nas costas. Elas moram lá em cima e estão 

sem água. 

 

Esse “lá em cima” me faz pensar se não é onde está concentrada a maior 

porcentagem de eucaliptos ali da comunidade (a maior parte de donos que não são 

de São Pedro de Cima). 

Perguntei se eles imaginam a causa dessa falta d’água. A Lenir falou que a 

água da mina acabou por causa da obra da estrada, mas a da cachoeira “são aquele 

monte de eucaliptos que estão ali”. 

O Zé Pereira disse que não é o eucalipto. Deu o exemplo então de um trabalho 

que fez para um sobrinho nos Dornelas. Disse que lá tem cachoeira como a da casa 

dele, que tinha moinho e tudo e que também secou. E disse: “não tem eucalipto lá 

perto, só café”. E continuou dizendo que “uns falam que é eucalipto, mas num é só 

eucalipto não”.  
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Essa é uma questão que devemos pensar. E tentar explicar o porquê que a 

região da família dos Pereiras foi a mais afetada neste período de seca em detrimento 

das outras áreas. 

Perguntei se a nascente que usam hoje tem água durante todo ano. Disseram 

que sim. Que no inverno diminui bastante, mas não chega a faltar. “Falta” água é 

quando acaba a luz, pois a bomba funciona através de energia elétrica. 

A casa deles possui também fossa negra. O Zé Pereira falou-nos sobre um 

problema que teve há pouco com esta fossa e que até fazer outra instalação (uma 

nova fossa), está lançando o esgoto em outro lugar. Mas disse que nessa área não 

tem água, que não tem problema. É preciso que arrumem isso logo, tanto pela “saúde 

ambiental” quanto para a saúde da família”.  

Indaguei se gostam mais do tempo de chuva ou não. O Zé disse: “pra nós aqui, 

nós tá querendo mais o tempo da chuva, que as água volta, porque de uns tempo pra 

cá tá chovendo bem pouco”. 

E a Lenir então disse: “é, mas precisa dos dois né?!”. Então o Zé respondeu: 

“é... mas agora nós tá precisando mesmo é das águas. Lá no Divino o que tá passando 

no rio hoje é a água que passava aqui na cachoeira! E até hoje não rendeu. Tá 

baixinho...”.  

Conversaram então sobre o que veem no jornal, sobre a seca em muitos 

lugares e chuva forte em outros. 

Perguntei sobre onde utilizam a água. A Lenir disse: “pra fazer a comida usa 

muita água. Usa também pra lavar roupa, lavar vasilha, limpar casa, e aguar a horta 

e dar aos porcos e galinhas ..pros animais”.  

O Zé disse: “antes a aguinha caía e a pessoa nem ‘esquentava’. Agora quando 

cai já falamos, ‘vamos encher os litros mais depressa, vamos estragar nada 

não’”.Então a Lenir falou  como faz: “para aguar a horta agora eu encho o balde e 
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carrego a caneca e vou virando. De primeira era no cano, mas agora a água é da 

bomba né, pra num gastar tudo”. Disse que nas flores de vez em quando joga também.  

“Agora é economia. No começo era só na cidade, agora na cidade e aqui 

também o bicho tá pegando” disse o Zé Pereira. 

Perguntei sobre como fica a paisagem quando não chove. Então o Zé 

respondeu:  

Quebra bem... o millho mesmo esse ano quebrou, feijão das águas não deu 

tanto igual dava, o inhame que eu plantei ali ó, o ano passado deu uns dedão 

de inhame, agora pode ‘rancar’ tá miudinho, não tinha água na época pra eles 

encher. Eu plantei o dobro de inhame que plantei ano passado, ele vai dar a 

metade. Vai quebrar bem. Por causa da água. 

 

Penso que ele não plantaria tantas coisas se soubesse que não choveria. 

Porque normalmente chove. Eles conhecem as épocas, a percebem como poucos na 

cidade. Contudo a chuva não seguiu muitos “rituais” esse ano. 

Com relação à água da chuva, indaguei-os perguntando se a usam de alguma 

forma. A Lenir disse que “serve para aguar a planta, porque para o consumo 

alimentício não tem como usar a água da chuva”. 

E a Lenir continuou a dizer que as vezes coloca um balde pra encher lá fora e 

com ele limpa a casa e o banheiro. Que essa não dá para beber nem fazer comida, 

mas serve para a limpeza.  

O Zé contou que sabia de umas meninas que moram ali perto que este ano 

estavam “panhando” a água da goteira da chuva para beber. 

Perguntei se lá havia poço. Ele disse que não. Que um primo ali perto até tentou 

fazer um poço artesiano, mas não encontrou água. 

Continuando a prosa, perguntei pra eles se na igreja utilizam água. A Lenir disse 

que ela é utilizada na limpeza e para beber. Percebi que todos pensam primeiro nestes 

fatores “físicos” para depois pensar no “simbólico”, em como ela é utilizada nos rituais 

sagrados. Perguntei então, como na hora da missa, ela é usada. A Lenir então 
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respondeu que no momento da eucaristia, quando o padre levanta as mãos para a 

distribuir. 

Indaguei sobre o ato de benzer, se ainda existe. Ela disse que sim, no Domingo 

de Ramos e às vezes no dia de São Pedro que eles aspergem o povo. Lembrou então 

que no batismo também usam água. E no dia se Santa Luisa se tiver missa e dia de 

Nossa Senhora Aparecida, quando tem missa utilizam água no ritual. Perguntei se 

isso era para abençoar as pessoas, ela disse que sim, era pra abençoar o povo. 

Perguntei a Lenir sobre o primeiro banho do bebê, se há algo de especial. Ela 

então disse:  

O pessoal mais velho gosta de colocar um galinho de arruda, dizem que é 

muito bom. Ou então, dar banho pra não dar tiriça, eles cozinham o picão. Os 

três primeiros banhos dá no picão e também um golinho pra criança tomar. É 

bom pra num dar tiriça. 

 

Ela ensinou então a receita: “coloca pra cozinhar o picão, deixa esfriar. Côa 

num pano limpinho e depois dá o banho”.  Disse que lá, raramente dá isso em alguém. 

Disse ainda que os meninos tomaram banho com picão e arruda.  

Mas que agora é a enfermeira que dá o primeiro banho, por isso ela nem sabe 

como é porque nem viu. Depois que chega em casa é que dão banho e aí dão esses 

banhos “especiais”. 

Até contou o caso que sempre que ganhava bebê ficava em Manhuaçu com a 

mãe dela. E o primeiro banho das crianças era uma vizinha que dava porque a mãe 

dela não tinha muita coragem. Tem 9 netos e não queria dar o primeiro banho em 

nenhum. “Só na última que teve coragem”, disse ela, “foi com a Luana”. A vizinha não 

estava bem de saúde e sua mãe teve que dar um jeito! Então ela riu da história. O Zé 

também lembrou de outro “ritual”. Falou que:  

Pra não dar sarampo eles gostam de tirar o sangue do tatu, esquenta na água 

e coloca a criança pra tomar banho. Mas isso era antes porque de um tempo 

pra cá nem se vê tatu mais. Não faz isso mais não. 
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Perguntei se eles acreditam que um banho com água morna auxilia na 

diminuição da febre. A Lenir disse que sim. Que até aprendeu com o pediatra dos 

filhos a também colocar umas gotinhas de álcool na água bem morninha para ajudar 

a baixar a temperatura do corpo. 

Sobre os dias quentes, fiz a pergunta sobre como costumam se refrescar, 

tentando perceber se usam a água como lazer. Ela disse que os meninos antes até 

iam de vez em quando à cachoeira, mas que como não tem água, de vez em quando 

é na mangueira. “Mas às vezes, porque agora é na bomba, então...”. Ou toma banho 

no chuveiro. “Os meninos na água fria e eu na morninha”. 

Perguntei se costumam ir à represa que tem perto da casa da Marlene (porque 

da primeira vez que estivemos lá, foi a Luana, filha do casal, que nos levou). Ela então 

brincou: “mas também nem compensa, né? Tá um solzão, até chegar lá em cima! 

(risos)”. 

Perguntei se conheciam a Pedra Santa. Disseram que nunca estiveram lá. Mas 

a Lenir tem vontade de ir. O Zé disse: “dizem que é bem alta” e também “dizem que 

tem uma pedra com uma água direto”. A Lenir então complementou: “pode dar um 

solzão que não seca”. Ela também sabe que celebram missa lá. Como nunca 

estiveram na Pedra Santa, tudo que sabem é pelo que os contam. E assim é passado 

de um para o outro as histórias sobre esse lugar. Das cinco entrevistas feitas, todos 

já ouviram falar da Pedra Santa, mesmo sem nunca terem ido lá. 

Queria saber se já foram à praia. A Lenir disse que ela sim, que há quatro anos 

esteve em Macaé. Estava com sua mãe e a Gau (sua filha). E que só molhou até os 

joelhos na água. Falou que a mãe dela tem um medo danado de água, mas que ficou 

“normal” lá, não assustou nada, mesmo com as ondas. Ela gostou da praia e que 

pensa em voltar. 

Perguntei agora se tinham medo de temporal. A Lenir disse que não. Então 

completou: “eu sempre falo, quem tem fé em Deus não precisa ter medo de nada. 
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Chuva é uma benção de Deus. Então se Deus manda Ele não vai mandar por causa 

de...a não ser que for ironia do destino. Mas eu confio muito em Deus, então...”.  

E ela continuou: Mas o Zé tem medo... quando dá aqueles ‘trovejão’ ele fica 

nervoso (risos)”. O Zé então tentando dizer que não, responde: “eu não, tem dia que 

nós tá na roça e trabalha debaixo de chuva”. Os dois brincaram. 

A Lenir então contou sobre o medo que a sua mãe tem de temporal. Ela disse: 

Minha mãe fica doidinha. ‘Panha’ bíblia, terço, acende a vela benta que se 

traz lá de Aparecida (do Norte) e de Congonhas. Ela não senta. Vai na sala, 

volta, fica doida”. E continuou: “quando nós era pequenininha tinha uma tia 

que morava perto. Quando começava a chover ela panhava nós e levava lá 

pra tia.  Daí nós crescemos e num ia né..daí ela ficava com dó de deixar nós 

sozinha e num ia também não...mas ela ficava apavorada. Aí nós tinha que 

ficar lendo bíblia, o  livrinho de Santa Bárbara...(risos). Então ela queima as 

plantas que dia de domingo de ramos o povo leva, aí ela queima aquilo ali 

com umas brasas num prato com a tampa e solta a fumaça. Diz que é pra 

‘espaiá’ a chuva. Ela fica apavorada. 

 

Então disse: “não é no abuso, né?! Mas acho que a chuva é uma benção de 

Deus, então, tudo que vem de Deus não precisa ter medo”. Percebo como ligação 

com o sacro é intensa. 

Perguntei se conheciam o ciclo da água, se sabem como a água sai da mina e 

como vai parar no céu. Foi a única que conseguiu descrever um pouco dos processos 

do ciclo da água. A Lenir explicou muito bem dizendo: 

Eu sei que por baixo aqui tem um lençol d’água. Aí a água ali arruma um lugar, 

pelo que eu entendo, arruma um buraco e vara em cima...daí isso é a mina, 

né? Daí depois a chuva e as nuvens que vem lá e toma...depois eu sei que 

chove e aquela água evapora de novo pra cima e chove... 

 

O Zé disse: ”os antigos falavam que quando aquelas trombas d’água, vem 

aquela fumaça que as vezes esbarra num ‘gaio’ e acaba que dá tromba d’água, ela já 

descarrega aqui e faz aquela panela de buraco”. Imagino que ele esteja falando da 

chuva orográfica.  

Perguntei se ele acha que tá aparecendo ou sumindo água do planeta. Então 

ele disse “a água parece que tá nascendo não... tá é sumindo”. A Lenir disse: 
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Eu acho que essas queimadas... quando você vai capinar a terra e ficam 

aqueles matos ali, aí chove e a água entranha ali, não corre, assim pra lavar 

a terra. Aí vai entranhar mais a terra. Mas a pessoa queimando não tem como. 

Aí lava tudo. 

 

Fala sobre sua percepção de infiltração e erosão que a água causa no 

escoamento superficial.  

No dia em que estávamos em São Pedro de Cima, choveu em quase toda 

comunidade, mas não choveu na casa dos Pereiras. Será que esse foi um caso 

especial? Achei bem curioso esse fato, uma vez que aquela área vem sendo uma das 

que mais vem sofrendo com a falta d’água.  

O Zé comentou que perto da casa do Seu Raimundo tinha muita água antes, 

com cerca de 10 moinhos d’água e que hoje não funcionam mais. Disse que “não tem 

água pra tocar”. E afirmou que não houve desmatamento para isso acontecer. 

Ele comentou sobre a mudança do período de chuva, que ela não segue mais 

o “ritmo” de antes. Falou que mês de setembro, outubro e janeiro choviam muito e que 

hoje não é mais assim, porque “janeiro não tá dando chuva”, segundo o Zé. 

A Lenir falou que “água é coisa de Deus. Água é um dom, um presente de Deus. 

O pessoal brinca tanto com a natureza que eu acho que essa água que tá faltando é 

uma resposta de Deus pra nós aqui na Terra”, falando sobre ser um alerta da Deus 

para nós homens. E disse ainda, que “às vezes a gente faz tanta coisa que não deve 

fazer no planeta e esquece que é Deus que age em tudo. Eu acredito mesmo que é 

uma resposta de Deus”. 

Comentei com ela, sobre o nosso corpo ter de 70 a 80% de água. Então ela 

disse: “é... olhar não fala que tem tanta água no nosso corpo!”. 

Perguntei pra ela sobre o que não daria para fazer se não houvesse mais água. 

A Lenir então respondeu: “nada, né? Tudo que você vai fazer depende de água. Vai 

fazer comida... se acabar a água acaba a população, acaba tudo. Porque a água, ar, 

fogo, ninguém fica sem essas coisas”. E em seguida já explicou porque dos três.  
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Se vai fazer uma comida e não tiver fogo como você vai cozinhar aquela 

comida? Sem água num dá pra você tomar um banho, não tem como fazer 

comida nenhuma, nada... Nem mata a sede! Nem o ar... parou o ar parou 

tudo. Pra sobreviver a gente depende dessas 3 coisas! Primeiro Deus e 

depois estas. 

 

E dizem: “acabou a água do mundo, acho que homem nenhum consegue fazer 

água. Ninguém consegue, porque água é coisa de Deus”. “Se Deus acabar com a 

água acabou mesmo”.  

Percebo com essas palavras como é atribuída à Deus o existir da água e como 

ela está completamente ligada com o sagrado e também com a manutenção da vida 

das pessoas em seus lugares. Percebo também a instabilidade que tem sido esse 

período de tempo menos chuvoso para algumas famílias ali e como um secar de 

nascente pode alterar o ritmo de vida de uma família, que como no caso do Zé, o uso 

da água é mais restrito por conta do preço pago de energia elétrica pelo uso da bomba 

d’água. 

Figura 24: Mapa elaborado por Lenir. 

 

 

 

Através deste mapa a Lenir representa o lugar onde fica a nascente com a caixa 

de captação dessa água juntamente com o local da bomba que leva a água até a casa 

deles. Neste desenho mostrou que a nascente fica à frente e abaixo de sua casa. 

Fonte: Lenir, 18/05/2015. 
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Figura 25: Mapa elaborado por Zé Pereira 

 

                     

 

O Zé Pereira representou a sua casa (a construção maior, do lado esquerdo), 

a tuia (local onde armazena os grãos, do lado direito), a caixa d’água acima das 

construções e o encanamento (representados pelos riscos). O cano direito traz a água 

da nascente (através da bomba) e leva até a caixa d’água. Da caixa a água vai para 

a casa, como se vê através do cano. Da casa sai o efluente, representado pelo outro 

risco, que são lançados numa área à parte até que resolvam o problema com a fossa 

que costumavam utilizar. 

 

 Fonte: Zé Pereira,18/05/2015. 
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Figura 26: Local da casa Lenir e Zé Pereira, juntamente com a localização da atual nascente que abastece 
a casa e a cachoeira ao lado da casa. 

 
                  Fonte: Google Earth, 2015. 

 

 Imagens de Lenir e Zé Pereira 

 

 
Figura 27: Vista da parte de cima da casa da Lenir e do Zé Pereira. A nascente se encontra no talude na 

parte da frente da casa da família. 

  

              Fonte: Imbelloni, 2015.      
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Figura 28: Foto da caixa d’água representada no mapa elaborado pelo Zé Pereira. 

 

Figura 29: Vista de longe da casa do Zé Pereira (casa laranja mais ao fundo). 

 

 

Figura 30: Vista que mostra a vegetação acima da casa da família e a densidade de eucaliptos plantados 
no divisor de águas. 

 
                                                Fonte: Imbelloni, 2015. 

 

 

 

Figura 31: Cachoeira ao lado da casa do Zé Pereira hoje completamente seca. 

 
Figura 32: Caminho que o curso d’água passava e hoje está seco. 

Figura 28: Foto da caixa d’água representada no 
mapa elaborado pelo Zé Pereira. 

Figura 29: Vista de longe da casa do Zé Pereira 
(casa laranja mais ao fundo). 

Fonte: Imbelloni, 2015. Fonte: Imbelloni, 2015. 

Figura 31: Cachoeira ao lado da casa do 

Zé Pereira hoje completamente seca. 

Figura 32: Caminho que o curso d’água 
passava e hoje está seco. 

Fonte: Imbelloni, 2015.            Fonte: Imbelloni, 2015. 
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Figura 33: Foto retirada com a família e integrantes do projeto de Agroecologia da UFJF. Da esquerda 
para a direita está o Zé Pereira, Luana (filha do casal) e Lenir. 

 
Figura 33: retirada com a família e integrantes do projeto de Agroecologia da UFJF. Da esquerda para a direita está o 

Zé Pereira, Luana (filha do casal) e Lenir. 

                          

 

4.4.4 Marlene 

 

Dona Marlene é casada com Seu Raimundo. Junto com eles vivem dois filhos 

já mais velhos, a Tânia e o Sebastião. A entrevista foi realizada com a Dona Marlene. 

Ela nasceu em São Pedro de Cima. Vive ali (naquela casa) tem 55 anos, desde 

que casou. O terreno era do seu sogro. Ela disse que não pensa em se mudar, que 

pensa em ficar ali. E completou “eu já sou velha, caçar mudança é bobagem”. 

Eles bebem água de uma “nova nascente” (ou seja, que não utilizavam antes), 

que fica um pouquinho acima da casa deles. Parece que foi feito um reservatório de 

água bem arrumado. Há cerca de três anos vem utilizando essa água. 

Mas antes bebiam a água que vinha da represa (que hoje só vai para a bica do 

chiqueiro). Dona Marlene contou que isso foi por causa de uma vizinha que morava 

acima da casa deles. Falou que ela “sujava” a água toda. Daí explicou: “eles faziam 

represa. E aí soltavam a água tudo de uma vez. Daí vinha aquela enxurrada de terra, 

                         Fonte: Imbelloni, 2015. 
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pedra...”.Nem pra lavar roupa tinha jeito. Como a mulher faleceu a água da represa 

voltou a ficar “limpa”. Mas como já estavam usando a água da outra nascente, 

continuaram. 

Lá na casa da Marlene tem um fato interessante. As torneiras estão sempre 

pingando. Dava-nos até um “estranhamento”, porque não estamos acostumados a 

deixar as torneiras pingando. Mas lá é assim o tempo todo. A Sônia (filha da dona 

Marlene) até falou, “enquanto lá nos Pereiras não tem água... eu acho que é por causa 

dos eucaliptos”. 

Dona Marlene disse que quando era mais nova morava lá perto do Zé Pereira 

e que lavava a roupa na cachoeira que fica do lado da casa do Zé. Disse que a 

cachoeira tinha muita água o ano todo. 

Mas comentou que até o córrego que passa na casa deles (da água que vem 

da represa) diminuiu. Que antes era muita, tinha até um moinho que também acabou. 

Contou que a água deles (a da nova nascente usada por eles) também diminuiu, 

mas que ela sempre deu conta de sustentar a família. 

Perguntei sobre o esgoto. Lá é o único lugar das entrevistas feitas em que a 

fossa é impermeabilizada. O que facilita a não contaminação do solo. Só não sei como 

fazem a manutenção desta. Um vizinho que a construiu pra eles. 

Com relação ao córrego, Dona Marlene disse que existe outro perto da 

comadre Catarina, mas que desce para o outro lado. Este córrego que ela falou faz 

parte de outra bacia. 

Perguntei como tomaram ciência do córrego. Ela disse que desde que o sogro 

morava lá já sabia dele. As informações são passadas. 

Indaguei sobre onde usam a água. Disse que “a água serve para beber, passar 

no corpo, para a comida, para fazer quase tudo”. Disse que de vez em quando rega a 

horta e muito a flor, na verdade tem poucas flores porque “o pato come tudo”. 
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Sobre a falta de chuva, perguntei como a Dona Marlene observa a paisagem. 

Ela disse que com relação à plantação, que lá não faz muita diferença quando não 

chove, mas a Sônia reinterou que “em muitos lugares deu sol demais e atrapalhou o 

café”. Com relação à falta de chuva, a casa dela é um lugar cercado de muitas árvores 

e plantio de antigos cafés, juntamente com o córrego que passa ali do lado e que suas 

nascente são cercadas de árvores. É possível que lá o “microclima” não se altere tanto, 

como a Dona Marlene fala. 

Continuando a entrevista, perguntei como ela percebe que o pasto muda 

quando dá muito sol. Ela disse que sim, que falta alimento par os animais. Que “o 

pasto seca todo”. Que precisam “levar a vaca para pastar lá na virada, porque lá o 

pasto é fresquinho”. Perguntei se ela percebe diferença no ar quando chove pouco, 

ela disse que não. Pode ser que lá esses “impactos” aconteçam de forma bem amena. 

Onde vivem, é um lugar de muita abundância. 

Disseram que não utilizam a água da chuva diretamente nos serviços de casa, 

mas que a falta de chuva faz falta para o feijão. Disse que “falta chuva para encher o 

feijão”. 

Perguntei sobre a igreja, se lá eles utilizam água. Ela disse que “na hora que 

estão com sede... no batizado em criança pequena, tem a água benta”. 

Com relação ao primeiro banho da criança, quem dava era a parteira, pois todos 

os seus filhos nasceram em casa. Essa parteira já faleceu, ela morava “lá na virada”, 

segundo a Dona Marlene. 

Ela disse que seus filhos não usaram chá de picão como os filhos da Lenir, mas 

que usaram arruda. Para preparar, “esfregava ela (a folha de arruda) para por na água 

para dar banho.” “Arruda é pra curar o ‘imbiguinho’”. Misturava arruda, pena de galinha 

(acredito ser uma folha), hortelã e tudo quanto é folha cheirosa. Torra na chapa e faz 

aquele pozinho pra curar o “imbigo”. Esse pozinho molhava com azeite e colocava no 
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“imbigo” três vezes no dia. Mistura também com pó de fumo, que vai junto com o pó 

da arruda”. 

Disse que depois dava banho com sabote. Era época de fralda de pano, flanela, 

e carapuçu. Que tomava banho todo dia depois do parto, mas não podia lavar o cabelo. 

Se usava meia comprida, paletó, tampava o ouvido com algodão. Isso tudo até fazer 

40 dias após parto. 

Perguntei-lhe sobre a Pedra Santa, se ela conhecia. Disse que nunca foi, mas 

tem vontade de ir. “Mas acho que não aguento subir aquele morro lá não”, disse Dona 

Marlene. Perguntei como ela ficou sabendo. Disse que na igreja eles falam. E que 

“dizem que a água de lá é ‘geladiiinha’ ”.  

Quanto à limpeza da casa, perguntei se a família tinha o costume de limpar 

com água. Ela disse que dentro de casa só passa um paninho, porque senão cai água 

no terreiro de terra e faz lama. Perguntei se jogam água no terreiro, ela disse que não, 

só quando está muito “poeirento”. 

Em dias quentes eles não têm o costume de se banhar. Disse é que seu 

cunhado é que gostava de tomar banho nesse córrego que passa pela casa deles. 

Perguntei se ela já viu o mar. Disse que não. E que tem um medo de água. 

Ela disse que tem medo de temporal, ainda mais quando está trovejando e 

relampeando. Perguntei-lhe se já ouviu falar que banho morno abaixa a febre. Dona 

Marlene disse que não, nunca ouviu falar disso. 

Indaguei pra que ela acha a água importante. Ela então respondeu: “a água é 

pra tudo, né? Deus me livre a gente viver sem a água”. E então continuou: “É a água, 

o sal e a gordura em primeiro lugar!”. Pedi que ela explicasse porque do sal e da 

gordura. Ela então respondeu: “sem o sal a gente não é ninguém, se matar um porco 

e não tiver o sal como é que fica? A gordura é pra fazer a comida.” Fiquei pensando 

no valor da gordura e do sal pra eles. 
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Questionei a Dona Marlene se ela consegue explicar como a água da mina 

pode sair debaixo da terra. Ela disse: “é mesmo, né? Mas sei explicar não”. Então 

lembrou que havia nascentes que afloravam no período das chuvas no terreiro na 

casa dela. Ela disse: 

Todos os anos saía mina aqui perto de casa. A mina dava purinha, esse ano 

não saiu. Num tinha jeito nem de passar ali pro chiqueiro. Saiu mina até de 

baixo da varanda. Era tudo ‘moiado’ aqui por perto, até lá no forno, tudo 

moiado, e esse ano não saiu...e todos os anos ela saía. 

 

Imagino que isso tenha haver com o período de pouca chuva que temos 

passado. 

Perguntei se acredita que a água está diminuindo. Disse que sim. Que pela 

casa dela ela percebe como antes tinha mais água que hoje, que diminuiu bem mesmo. 

Mas que lá nos Pereiras está pior. Que lá acabou mesmo. 

Se a água acabasse, perguntei o que não daria mais para ela fazer. Então ela 

disse “nossa Senhora, não dá pra fazer nada... porque sem água nós não somos 

ninguém”.A represa, que fica um pouco acima da casa da Dona Marlene e Seu 

Raimundo foi construída há alguns anos pelo Juraci. Ele fez a represa para colocar 

peixes, mas não deu muito certo. Dona Marlene disse que a lontra come os peixes. 

Já tem um tempo que ele faleceu e quem é dona de tudo hoje é a viúva Iromides. 

Segundo Dona Marlene, “ela é dona das pastarias dali dos Aprígios”. 

Disse que “enquanto o Juraci era vivo não gostava que os outros fossem na 

represa, mas depois que ele morreu, liga mais não. Os outros pescam lá, tiram taquara 

pra fazer balaio (que ele não gostava que tirasse)”. Quando o Juraci fez a represa 

Dona Marlene e Seu Raimundo já moravam ali.  

O fato do problema com a vizinha foi o fator que os levou a procurar outra 

nascente, que nem com a construção da represa havia sido necessário. E depois, 

mesmo com o problema resolvido, continuaram a utilizar a água desta nova nascente. 



75 

 

O que é interessante por trazer uma segurança maior caso haja problemas com uma 

futura falta de água. 

O fato de existirem nascentes intermitentes no seu quintal também é 

interessante. E saber que todos os anos no período da chuva elas apareciam e este 

ano não apareceu também é algo a se pensar. Provavelmente porque esse ano não 

teve muita chuva e o lençol freático não se “abasteceu” de água suficiente. E ela sentir 

a falta dessas “minas” é uma percepção interessante. 

Outro ponto que diferencia a casa da Dona Marlene é ver as torneiras sempre 

caindo água. Água que tem em abundância e que se não cair pela sua torneira, 

continuará o trajeto do rio. Isto (e tantas outras ações) faz-me lembrar do ciclo 

hidrossocial e como o homem redireciona os fluxos da água. 

Quanto às represas que ficam acima de sua casa, é interessante observar 

como são pouco vistas por eles (e por outras pessoas da comunidade) como um local 

de recreação. E também, poucos pescam e que poucos visitam este belo lugar. 

 

Figura 34: Mapa elaborado por Ana Caroline a partir das informações da Dona Marlene e Sônia. 

 
                 Fonte: Imbelloni, 21/05/2015. 
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Este mapa eu quem fui transcrevendo, junto com elas, a partir do que iam 

dizendo. Ela mostrou a localização da sua casa (ao centro) juntamente com o local 

onde tem a captação da água da nascente que elas chamam de poço. Mais acima fica 

a casa da comadre Catarina e da Lurdes. Na “virada” da Catarina há um córrego, mas 

que a água contribui para outra bacia. Próximo da casa há o córrego que vem da 

represa e que passa “cortando” seu terreno. Ali na margem do córrego fica o chiqueiro. 

Esta linha d’água deságua no Córrego São Pedro. No mapa ainda existe a 

representação das nascentes intermitentes que aparecem no seu quintal (que vai da 

cozinha até o forno à lenha que fica no terreiro). 

 

Figura 35: Localização da casa da Marlene. É apresentado também a área da nascente que hoje abastece 
a casa e também as duas represas que ficam um pouco acima da casa. 

 
      Fonte: Google Earth 2015. 
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 Imagens de Marlene 

 

Figura 36: Casa da Marlene com toda plantação e vegetação à volta. O córrego que antes trazia água para 
o consumo da família passa neste talvegue, entre às folhas de taioba e dessa pequena construção de 

madeira. 

 
                    Fonte: Imbelloni, 2015. 

 

 

Figura 37: Pasto por onde o córrego passa. Este curso d’água vem da represa. 

  

                               Fonte: Imbelloni, 2015. 



78 

 

   

 

Figura 39: Represa maior. Fica um pouco acima da casa da Marlene. 

 

 
 

Figura 40: Represa menor. Fica um pouco atrás da represa maior. 

 
                   Fonte: Imbelloni, 2015. 

 
 

  
 

Figura 39: Represa maior. Fica um pouco acima da 

casa da Marlene. 

           Fonte: Imbelloni, 2015. 

 

Fonte: Imbelloni, 2015. 

 

Figura 38: Córrego que passa pelo terreno da 
família. 
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Figura 41: Vista do outro lado da vertente para a casa. A nascente que atualmente 

faz-se uso está na região próxima ao lado esquerdo da foto. 

 

 

Figura 42: Dona Marlene na entrada de casa. 

                                                                                                
 

4.4.5 Seu Antônio e Laudecir 

 

Seu Antônio tem 98 anos. É o homem com mais idade em São Pedro de Cima. 

Ele é casado com Laudecir, que tem 60 anos de idade. Na casa vive um filho mais 

velho, o Irineu.  

Todos nasceram em São Pedro de Cima1. Seu Antônio mostrou-nos até a casa 

em que aconteceu seu parto. Ele disse, com relação a São Pedro (e cheio de orgulho): 

“moro aqui toda vida”. 

E continuou dizendo:  

A primeira casa que tive aqui era casa barreada de pau-a-pique, a cama a 
gente fincava aquelas estacas no chão e forrava com bambu ou palha de 
milho. Punha a esteira e dormia. Num tinha essas coisas de colchão não. 
Punha uma estaca de lá, outra de cá e dormia por cima. E dormia a noite 
inteira... gente dormia que era uma maravilha... era lasca de bambu ou lasca 

de palmito. 
 

Dona Laudecir então completou: “ih..a gente dormia melhor do que hoje! Hoje 

a gente não consegue dormir”. 

                                                 

1 A primeira conversa foi pra esclarecer a pergunta sobre há quanto tempo vivem “aqui”. Se o 
aqui se referia à comunidade ou ao lugar onde moram. Isso faz-nos pensar talvez no sentido de 
pertencimento ao lugar, onde o seu “aqui” (seu lugar) é muito mais amplo que o terreno de sua casa. 
Isso foi recorrente em quase todas as cinco casas, mas achei importante deixar o “aqui” um pouco solto 
para perceber o que eles entendem como o lugar deles. 

Figura 42: Dona Marlene na entrada de casa. 
Figura 41: Vista do outro lado da vertente para a 
casa. A nascente que atualmente faz-se uso está 

na região próxima ao lado esquerdo da foto. 

 Fonte: Imbelloni, 2015. 

 

Fonte: Imbelloni, 2015. 
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Quando casou pela primeira vez, Seu Antônio foi morar na Fortaleza, lugar 

onde sua esposa havia nascido. Viveu 15 anos lá e depois voltou para São Pedro.  Ele 

diz com todo orgulho, que apesar de ter saído esses anos, “sou nascido e criado em 

São Pedro”. 

Perguntei se gostam de viver em São Pedro. Seu Antônio disse: “eu gosto. A 

gente acostuma no lugar, né?”. E continuou a dizer: “Eu sou assim... eu gosto de 

qualquer lugar. Qualquer lugar que eu chego acho bom porque eu tenho muito amigo, 

aí pega pra conversar comigo, a gente conta caso...”. E Seu Antônio sempre com o 

sorriso no rosto. 

Lá onde vive, usam água vinda de dois lugares. Uma que nasce no morro que 

se encontra acima da casa deles e que anteriormente era para o consumo da família. 

Mas como essa água diminuiu muito, passaram a usar a água de uma nascente que 

fica ao lado da casa deles (mas que é preciso de bomba para puxar a água). Já a 

utilizam há alguns anos. 

Seu Antônio disse: “tem uma mina aí do lado e outra lá de cima, mas que vem 

bem pouquinha”. “O encanamento é antigo. Água vinha muita. Dava pra tocar um 

moinho. Hoje não dá. Não sei se é eucalipto que plantaram na nascente da água”. 

Dona Laudecir disse  

que pode ser uns poços que fizeram lá em cima. Mas Seu Antônio insiste: “foi depois 

que plantaram eucalipto que começou a diminuir”. 

Ele passou a usar essa água que vem “lá de cima” para alimentar os animais, 

principalmente as galinhas. E a água da nascente do lado passou a ser para o 

consumo deles, como foi dito.  

Disse que colocou uma caixa de 2000 litros perto da nascente e também uma 

bomba que “puxa a água para a casa”. Disse que o Vadinho quem fez para ele. 

O esgoto é também lançado na fossa negra (como na maioria das casas) e o 

rio mais próximo é o Córrego São Pedro. Disse que o rio não enche muito hoje em dia, 

hoje é só no dia da chuva. Mas antigamente enchia bastante. 

A Laudecir disse que a várzea transbordava. Seu Antônio disse que “ela ficava 

‘cheiiinha’ d’água”. Que eles plantavam arroz, a mãe dele inclusive. Que ela capinava 

arroz a semana inteira, que saía molhadinha dali de dentro d’água. E continuou a dizer: 
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“hoje tem que comprar arroz e nós estamos comendo com veneno porque eles 

colocam remédio pra não estragar”. 

Seu Antônio disse que a água que consomem é boa e limpinha. Que “dá pra 

beber direto”. A Laudecir explicou como funciona a caixa: “ela tem a nascente dela 

aqui, e daqui tem um cano que vem pra caixa, a caixa fica cheia e quando liga a bomba 

aqui enche aquela ali...” (apontando para a outra caixa d’água, em frente a varanda 

que estávamos). 

Seu Antônio falou: “tem gente que vem de Barra Mansa e costuma levar litro 

daqui”. Pra demonstrar como a água dali é boa. Conversamos o diferente gosto da 

água da cidade Seu Antônio falou: “’Cê’ quer ver água ruim é a água de Congonhas 

também... nossa senhora! (risos)”. “As águas da cidade quase tudo tem cloro, né? E 

Dona Laudecir falou: “mas a água do sul de Minas é boa”. 

Depois da nossa conversa sobre os sabores (e até cheiro das águas), perguntei 

quem descobriu a nascente. E Seu Antônio, como em todas as casas disse: “as duas 

são antigas, a de cima então...”. É como se soubessem que ela sempre esteve lá.  

Disse que no período da seca a quantidade de água diminui bastante, mas as 

duas continuam tendo, mesmo com a diminuição. Perguntei se esse tempo de seca o 

atrapalhou muito. Ele disse que faltou água e “judiou” com algumas plantas. Mas pra 

eles não faltou água, “graças a Deus”. Mas que ficou sabendo que teve lugar que 

faltou água. 

Perguntei se preferem tempos de chuva ou não. Seu Antônio disse: “dando uma 

chuvinha de vez em quando parece que anima mais. Demais também não, mas dando 

uma chuvinha parece que anima o povo, a planta fica mais alegre...”. E continuou 

dizendo: “o sol é bom também, mas conforme teve aqui uns dias eu vou contar ‘procês’, 

eu num tava aguentando não. Teve uma semana de sol aqui, que eu vou falar, nossa 

senhora”.  

Eles disseram que a água é usada na alimentação e para beber. A Laudecir 

disse que a água é pra tudo. “Se faltou água faltou tudo”. Percebi como poucos deles 

percebem a água já contida nos alimentos. 

O Irineu (filho do casal) falou: “nossa, não posso ficar de um dia pro outro sem 

tomar banho não”. E Seu Antônio disse: “vontade de almoçar ou jantar a gente tolera, 
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mas a sede é dura”. Percebi verdades nessas palavras, e fez-me lembrar de 

momentos de sede, como são difíceis de “experimentar”. 

Perguntei a Laudecir como ela usa a água para os alimentos. Ela disse que 

gosta de ter água quente para preparar a comida (aquela que fica sempre no fogão à 

lenha esquentando). Também “pra lavar as coisas. Tudo isso precisa da água pra fazer 

comida, né?” 

Ela continuou dizendo: “a água... é uma coisa tão cristalina que a gente num 

sabe de onde vem e uma bebida tão gostosa...”. Dona Laudecir usou os sentidos pra 

descrever como percebe a água a parir do olhar, do paladar, talvez do olfato. E 

mostrou-nos a sensação que tem ao beber a água. 

Seu Antônio falou também dos animais, que eles não vivem sem água.  “O 

animal não trabalha, então nós temos que fazer pra eles, né?”. A domesticação dos 

animais levou a isso. Os cuidados mais básicos passam a ser tarefa do seu dono. 

Perguntei se eles regam a horta e as flores. Dona Laudecir disse que “tem 

época que quando tá de sol a gente rega. Mas quando chove não precisa”. Eles 

também não utilizam a água da chuva. Isso quando se fala em dar um uso “direto” 

para essa água, porque por exemplo, se não fosse a chuva, a plantação não seria 

como é. 

Sobre o uso da água na igreja, perguntei se ela podia falar um pouco. Ela disse 

que utilizam água para limpar a igreja. Mas que também colocam para benzer e 

aspergir o pessoal. “É pra abençoar a gente” disse ela. O Padre levanta a mão, faz a 

oração e benze com água. “Aí depois de benzer ele pega um ‘raminho’ e joga água 

nas pessoas”. 

Perguntei sobre o primeiro banho do bebê, como que é. Dona Laudecir disse 

que agora tudo é no hospital. Que agora são as enfermeiras que dão o banho, mas 

antes eram as parteiras. 

Disse que hoje tem banheira e tudo, mas antigamente não tinha, o banho era 

na bacia. “Eles punham uma água morninha na bacia, pegavam o sabonete e dava o 

banhozinho nas crianças”.  

Eu dava banho quando os bebês estavam maiorzinhos. Minha sogra é quem 
dava (os primeiros banhos) pra mim. Até uns 15 dias ela quem dava banho. 
Agora não, agora eu dou banho no novinho. Eu que dei banho nos meus 
netos. 
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Isso faz-me pensar no cuidado que existe quando o bebê nasce, todo pequeno, 

com o corpo ainda “mole” e a preocupação dos mais velhos em ser eles a cuidar 

desses novos seres humanos. E como é tão interessante esse momento de se lavar, 

deixando a água a sujeira do corpo naquela água. 

A Laudecir contou que “a menina da Semira, eu que cuidei dela quando era 

pequeninha. Desde quando ela veio do hospital, eu que cuidei dela até cair o ‘imbigo’. 

Tem que tomar muito cuidado, né?”. Contou-nos feliz, evidenciando sua experiência 

com a vida. 

Ela disse que curava ‘imbigo’ de criança com pó de tabaco e azeite de mamona. 

Seu Antônio disse que quando tinha uma mulher pra ganhar neném ela já comprava 

um vidro de azeite pra deixar em casa. E o tabaco também já faziam o pó. Então, 

“quando dava o banho, secava bem sequinho e colocava ali o azeite e o pó”. 

Seu Antônio disse que “antes era fralda de pano, flanela, as cobertinhas 

chamadas ‘levanta cedo’ pra embrulhar as crianças. Hoje não, as crianças já nascem 

com a riqueza”. Dona Laudecir então disse: “meus netos nunca usaram fralda de 

pano”. 

Disse também que “criança tem que tomar banho rápido, ainda mais quando é 

menorzinha senão pega resfriado. E no inverno é mais difícil. O verão é bom que é 

mais calor”. 

Com relação à limpeza da casa utilizando a água, disse que passa só um pano 

com o rodo. 

Perguntei se eles acreditam que tomar banho morno ajuda a baixar a febre. 

Disseram que sim, que “tomar um banho mais fresco é melhor”. Seu Antônio ainda 

disse que só gosta de tomar banho frio, até no inverno.  E que mãe dele também, por 

isso ela viveu muito tempo. E contou ainda: “depois que a gente sai do banho gelado 

o corpo da gente esquenta”. Até pode parecer uma coisa óbvia de se dizer, mas tem 

haver com o experimentar o mundo e as sensações sentidas através de algumas 

ações.  Bom, Dona Laudecir disse que gosta de tomar banho na água morninha. 

Perguntei se gostam de se banhar em dias quentes. Dona Laudecir disse que 

não, que nunca foi nem na piscina. Já Seu Antônio disse: “é bom demais, quando está 

muito quente tomar um banho refresca”. O Irineu (filho do casal) disse que gosta de 

tudo!  
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Seu Antônio disse que foi em uma praia que fica em Santos, uma vez só. Ele 

disse: “eu tava com medo. Os olhos da gente olha e vê água só”. Mas disse que entrou 

na água, só que não tão fundo. Contou que foi com um amigo e ele dizia “olha Antônio, 

na hora que a maré vier você vira assim ó, porque se ela pegar você de frente ela te 

joga”. Ele gostou. Disse que é bom demais. 

Falou que vai levar a Laudecir na praia. Mas em Angra dos Reis. Como ela 

nunca foi à praia. Ainda disse que ela não precisa ter medo (é bonito ver que ele a 

trata com carinho). 

Perguntei se eles têm medo de temporal. A Laudecir falou que tem, ainda mais 

quando começa a trovejar. Seu Antônio então falou: “chuva até que a gente não tem 

medo, mas... diz que o perigoso da chuva é vento e pedra, né? E gelo...”.  

Disseram que acham a água muito importante. A Laudecir falou que quando 

trabalhava na roça e “panhava” café, a primeira coisa que fazia quando chegava em 

casa era tomar banho. Depois de tomar banho é que começava a fazer janta e arrumar 

casa. É impressionante com um banho é capaz de “revigorar” a força de um cansado, 

fato apreciado a partir da experiência. 

Com relação ao ciclo da água, perguntei se eles entendem como acontece esse 

movimento da água na Terra. Seu Antônio então disse: ”eu não entendo não... mas 

pelo que o povo conta a água é puxada pela nuvem, ela vai para o mar e de lá... a 

nuvem que puxa ela e ela ‘espaia’, né? É interessante perceber como eles entendem 

o movimento da água, que mesmo bem simplificado, não deixou de ser verdade o que 

contou, mesmo estando na escola tão pouco tempo a tanto tempo atrás. 

Perguntei como percebem a paisagem quando tem pouca água. A Laudecir 

então disse: “fica seco, tudo fica ruim...tudo seco... até a gente mesmo fica com o 

corpo esquisito...”. 

Indaguei-os então se acreditam que a água está diminuindo. A Laudecir então 

respondeu: “a água está diminuindo. A gente vê falar na televisão, no radio: é pra ter 

cuidado com a água”. Seu Antônio acredita que a água está acabando sim. E que 

“isso é por causa do desmatamento e ‘desgotação’ (acredito que esteja falando da 

falta de chuva)”. E que também a construção de represas ajude. 

Seu Antônio então lembrou de uma história que ouviu quando era menino. 

Então contou:  
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Eles dizem que é pra ter muito cuidado com a água... Tinha um homem aqui, 
o tio do compadre Paulo, quando eu era menino ele falava e eu nunca 
esquecia (tudo que ele falava eu tenho visto passar...). Meu avô era irmão 
dele. Meu avô chegava e falava “ah compadre Pedro, você tá ‘caducando’ e 
ele respondia: o compadre, nós não vamos ver, mas eles vão. E Seu Antonio 
continuou. Tudo que ele falava nós ‘tamo’ passando. Ele disse que ia ter um 
tempo que ia passar um carro por cima de nós que o pessoal ia ficar abismado, 
o primeiro avião que passou, o pessoal ficou tudo meio doido aqui no São 
Pedro, né? E falava que ia aparecer uma estrada de luto, essa Rio-Bahia é 
estrada de luto, morre gente todo dia nela. Que ia chegar um tempo que não 
ia ter pai pra filho nem filho pra pai e estamos vendo passar... tá tudo isso 
acontecendo. E ia chegar um tempo que os filhos iam perguntar pro pai o que 
era milho, o que era arroz e isso o pessoal num pergunta não. Mas muita 
gente na cidade não sabe o que é um cacho de arroz e nem um pé de milho. 
Criado na cidade... E tudo que ele falava era verdade! 

 
Ele falou que quando vai na escola fala com os alunos: é meu filho, você estuda 

mesmo, porque vai chegar uma época que quem não souber estudar vai passar muito 

aperto. E então disse: “eu não vou ver, porque já estou no final (essa maneira de lhe 

dar com a morte, fico impressionada!), mas cada ano que passa vai modificando muito 

as coisas”. 

Contou-nos também sobre a questão da saúde, que o que está nos “estragando” 

é o alimento. “No meu tempo não tinha nada de remédio, era só com a natureza da 

terra”. “Refrigerante mesmo, tem 4 anos que eu e a Laudecir paramos de beber, lá em  

Juiz de Fora quando a professora falou que fazia mal, nós não pusemos mais na boca 

(mas o pessoal bebe assim mesmo). Hoje tem muito veneno. Tudo que tá no 

supermercado hoje tem remédio... até no café, tem muita gente que põe”. 

Seu Antônio também contou sobre um homem de Manhuaçu que vendia “coisa 

de usina”. 

Ele dizia que vai chegar uma época que ninguém vai poder pagar luz. E ela 
vai encarecendo mesmo. Eu pago, 30, 40, 50 reais na luz. E agora veio 179 
reais. Contou-nos então sobre o preço absurdamente caro que chegou para 
ele pagar. E isso tudo está relacionado com a água e a falta dela no país. 

 

Perguntei então o que não daria mais pra fazer se a água acabasse. O Irineu 

rapidamente disse: “a gente não viveria ‘ué’, sem água”. A Laudecir então completou: 

“sem água a gente não sobrevive”. 

Lhes questionei, perguntando se deixariam de realizar alguma tarefa que hoje 

fazem. Ela então respondeu: todo dia precisa de água pra tomar banho, pra beber, 

precisa de água pra fazer comida, pra tudo! Sem a água a gente num ‘véve’!”.  
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É perceptível o reconhecimento das pessoas de que a água é essencial à vida. 

Como ela mantém a funcionalidade do nosso corpo assim como também está 

presente (e é insubstituível) no nosso “todo dia”. Desde que acordamos e lavamos o 

rosto ou tomamos banho, para nos limpar, como também na nossa alimentação, na 

limpeza de nossas roupas, da casa, como no ar que respiramos entre tantos outros 

(quase todos) lugares. 

Das famílias em que foi conversado essa tema, Seu Antônio e Dona Laudecir 

são os mais idosos. Imagino que tenham histórias que não acabam. E dentro destas, 

tenho certeza que a água esteve sempre presente. 

 

Figura 43: Mapa elaborado por Seu Antônio Dorico 

 
                             Fonte: Antônio Dorico, 19/05/2015. 

 

Seu Antônio desenhou sua casa (com os cômodos dentro) e mostrou onde fica 

estrada (disse que aquela é a estrada de São Pedro). A encruzilhada é a estrada vem 

até sua casa. No desenho ele representa a nascente mais antiga que chega até sua 

casa (aquela que diminuiu o fluxo de água e hoje ele usa para tratar dos animais) que 

é representada por um traço do lado direito superior do mapa. E a outra nascente, a 

que ele abastece sua casa que está representada do lado direito inferior. Ali ele 
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desenha o reservatório que contém a água da mina e a caixa d’água que armazena a 

água que abastecerá a casa. 

 

Figura 44: Mapa elaborado pela Laudecir 

 
                         Fonte: Laudecir, 19/05/2015. 

 

Dona Laudecir desenhou sua casa, com flores no caminho. Sua casa tem 

muitas flores mesmo. Fez a representação de onde fica a nascente, com a pequena 

contenção da água que seu Antônio fez para represar a água. Ali fica d’água e a 

bomba que traz a água para a casa. 
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Figura 45: Imagem da casa da Laudecir e do Seu Antônio, mostrando o local onde fica a atual nascente. 

 
                    Fonte: Google Earth, 2015. 

 

 

 

 Imagens de Laudecir e Seu Antônio 

 

Figura 46: Casa da Dona Laudecir e Seu Antônio. 

 
Figura 47 

                                                                                                                                                                                       
 

Figura 46: Casa da Dona Laudecir e Seu 
Antônio. 

Figura 47: Entre as roupas no varal e 
os eucaliptos. 

Fonte: Imbelloni, 2015. 
 

Fonte: Imbelloni, 2015. 
 

 
Fonte: Imbelloni, 2015. 
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Figura 48: Caixa d’água representada nos mapas. 

 
Figura 49 

                                                                                               
                                                                                               

 

 
 

Figura 50 

 
Figura 51: Seu Antônio e Laudecir. 

Figura 50: Pequeno córrego que passa pelo quintal do Seu Antônio (água usada hoje para os animais). 

                                                                                                                                                                             

4.4.5.1 Ida à Pedra Santa com Seu Antônio Dorico 

 

Dias depois da nossa conversa, Seu Antônio, o senhor de 98 anos nos levou 

até a Pedra Santa.  Se localiza há cerca de 13 km da comunidade, com altitude de 

886m segundo nossos registros com GPS (e 860m segundo dados da prefeitura). 

Com toda disposição, foi nos apresentar este lugar “sagrado” para alguns da 

comunidade e do município de Divino.  

Figura 48: Caixa d’água representada nos 
mapas. 

Figura 49: Pequeno reservatório que Seu 
Antônio fez. 

Fonte: Imbelloni, 2015. 

 
Fonte: Imbelloni, 2015. 

 

Figura 50: Pequeno córrego que passa pelo 
quintal do Seu Antônio (água usada hoje para 

os animais). 

Figura 51: Seu Antônio e Laudecir. 

Fonte: Imbelloni, 2015. 

 
   Fonte: Imbelloni, 2015. 
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Lá no alto daquele monte, ele nos contou um pouco sobre essa história de 

Pedra Santa. Seu Antônio começou a visitá-la desde que era casado a primeira vez 

(Germina Cirilo de Jesus era o nome da sua primeira esposa). Seu Antônio disse que 

todo dia 15 de agosto vai assistir a missa lá em cima. Disse que vem gente de Divino, 

Taquaraçu, dos Carolas. Mas que não vai tanta gente de Divino. 

Lá no alto foi construída uma pequeníssima capela, edificada sobre um platô 

de rocha e pintada de branco. No seu interior foi construído um pequeno altar e uma 

“baia” de proteção na nascente que ali é encontrada. Segundo informações da 

prefeitura, na década de 1950 a capela foi construída por fazendeiros locais no intuito 

de preservar a “água milagrosa” (nome dado por alguns moradores quando fazem 

referência ao afloramento da água) e de tornar-se um local de celebrações religiosas. 

Seu Antônio não sabia dizer quem construiu a capela, mas sabia a história da 

santa que estava no altar. A Nossa Senhora da Penha. Disse que no dia 15 de agosto 

ouviu um homem contando que foi assim: “‘tava uma ‘solera medonha’. Veio um 

homem aqui e pediu pra Nossa Senhora da Penha mandar chuva. Diz que quando ele 

chegou lá em baixo a chuva veio mesmo. Aí eles colocaram Nossa Senhora da Penha 

aqui”. 

Disse que têm uns 50 anos aquilo lá. E que costuma subir a Pedra umas três 

vezes por ano. Isso sem contar quando a professora da escola o chama daí ele vai 

com as crianças também. Disse que eles sobem ali até brincando. 

Segundo dados da prefeitura, nos dias 15 de agosto, 12 de outubro e 8 de 

dezembro as pessoas sobem a Pedra Santa. Seu Antônio tem essas datas gravadas 

na cabeça. Disse que no último dia 15 de agosto tinha muita gente lá. Que ele olhou 

de longe e viu aquela fila de gente subindo o morro.  

As pessoas fazem esse caminho com ‘dificulidade’... vocês estão vendo como 
o caminho é? ‘É tremendo’. Cansa um cadinho, mas a gente descansa depois. 
E vale a pena, porque depois que chega aqui é bonito. 
 

Disse que “a água que tem lá mata a sede também, mas conhecem como água 

santa, porque a fé é que cura, né?” Ele demonstrou pra gente como que faz. Disse 

que “quando chega lá as pessoas bebem a água e passam no corpo. É pra ficar 

abençoado”. E disse: “e se a gente pedir com fé recebe”. 

Disse que tem água o ano todo. E que “as pessoas deixam roupas, bíblias na 

capela, porque as pessoas fazem promessas, daí deixam as coisas lá”. Contou 



91 

 

também que levou uma foto dele lá para Aparecida do Norte e colocou lá, pra Deus 

abençoar. 

Falou que já foi a pé de São Pedro até Manhumirim numa Água Santa que tem 

lá. Mas essa não fica no morro, fica numa “baixadinha”. Ele diz que adora andar. E 

isso ajuda porque “se a gente tiver o costume de andar e parar, depois num ‘guenta’ 

mais”. E completou: “eu ainda vou de São Pedro à Divino a pé”.  

Continuando na Pedra Santa, subimos mais um pouco pra chegar ao Cruzeiro. 

Ele tem altitude de 960m. Foi colocada uma nova cruz, que durante a noite é iluminada 

e uma cruz menor, mais antiga, que fica um pouco atrás (e pouco é vista). Nem todos 

vão até o Cruzeiro, mas ele também significa o símbolo do cristianismo e que é visto 

de toda a cidade. 

Além de uma linda beleza, pois a Pedra Santa e o Cruzeiro são um mirante da 

região, aquele é um lugar simbólico, que envolve afetividade e todo um misticismo. 

Ainda mais por possuir uma água sagrada, uma água santa. 

  

Figura 52: Imagem da localização da Pedra Santa em relação à Comunidade. 

 
                         Fonte: Google Earth, 2015.                        
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Figura 53: Imagem em 3D do caminho percorrido da comunidade até chegar a Pedra Santa e ao Cruzeiro. 

 
                           Fonte: Google Earth 2015. 

 
 
 

Imagens de Pedra Santa 

 

           

Figura 54: Durante a caminhada, vista para o município de Divino (MG). 

 
Figura 55: Paisagem vista do local da capela. 

                                                                
                

 

 

 
Figura 56: Entrada da capela da Pedra Santa. 

 
Figura 57: Local onde fica a Água Santa. 

Figura 54: Durante a caminhada, vista 
para o município de Divino. 

Figura 55: Paisagem vista do local da 
capela. 

  Fonte: Imbelloni, 2015. 

 
       Fonte: Imbelloni, 2015. 

 

Figura 56: Entrada da capela da 

Pedra Santa. 

Figura 57: Local onde fica a Água 

Santa. 

   Fonte: Imbelloni, 2015. 

 
   Fonte: Imbelloni, 2015. 
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Figura 58: Seu Antônio fazendo costume que tem quando chega lá. 

 
Figura 59: Seu Antônio fazendo costume que tem quando chega lá 

               Figura 60 

 

 
 
 
          

 

 
Figura 61: Cruzeiro antigo. 

 

 4.5 Um “apanhado” das falas 

 

Ao longo de nossas conversas e vivências anteriores na comunidade, é 

perceptível como aquele espaço se constitui como o lugar daquelas famílias, com todo 

o sentindo de pertencimento. Nenhuma das cinco famílias pensa em sair da 

comunidade. 

Figuras 58 e 59: Seu Antônio fazendo costume que tem quando chega lá. 

                   Fonte: Imbelloni, 2015 

                 Fonte: Imbelloni, 2015. 
 

Fonte: Imbelloni, 2015. 
 

Figura 60: Cruzeiro mais recente visto. Figura 61: Cruzeiro antigo. 

Fonte: Imbelloni, 2015 
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Todas as cinco famílias também vivem no lugar onde há água de boa qualidade 

para o uso. Pois a água é elemento essencial para a manutenção da vida. 

 Para todos eles a água além de ser importante à manutenção da vida, pois é 

ela que mata a sede, com ela que prepara a comida, que limpa o corpo ao tomar 

banho, entre outras coisas, ela também é vista como um elemento cultural e simbólico, 

dotada de significados e poderes quando há o aspergir da água para tirar o mal e 

abençoar as pessoas e as casas, para batizar as crianças simbolizando sua iniciação 

na igreja, quando se bebe a água da Pedra Santa para ser abençoado e curado. E até 

o primeiro banho do bebê, realizado com todo cuidado, e por algum deles preparado 

com chá de picão para evitar a icterícia (ou amarelão) e arruda, muito comum em 

recém nascidos. 

Quando falam da água da Pedra Santa, todos já ouviram falar, mesmo sem ter 

ido lá. Dizem que é bem fresquinha e que nunca acaba, não é muito diferente da água 

que consomem em casa, de uma nascente que possui água durante todo ano e que 

sai “fresquinha”. Mas o que a diferencia é que a Pedra Santa é um lugar simbólico, 

um lugar sagrado.  

Contudo é interessante perceber que quando perguntado sobre o uso da água 

na igreja, todos eles dizem primeiro que a usam para beber e para limpar o local, 

depois é que vão lembrando em que rituais ela é usada. E como todos eles associaram 

a água como sendo de Deus e é Ele que “coordena” a falta e presença de água no 

mundo. 

Com relação à chuva, ela é muito bem vinda (um pouco diferente de como 

acontece na cidade), porque ela é “boa pra molhar a terra”. E quando é perguntado 

se preferem tempos de sol ou chuva eles dizem os dois. E visam a plantação com 

isso. É necessário dos dois para que a terra e as plantas estejam boas. E com isso a 

vida deles e dos animais também ficam. 

Na maioria das casas eles só se lembram da nascente estar lá. Não lembram 

como e quando a conheceram. Só na casa do Alencar que relata sobre a emoção de 

ter descoberto uma nascente no seu terreno. 

Das famílias entrevistadas, só a Lenir e o Zé Pereira dizem aproveitar água da 

chuva. Onde moram é a área mais afetada pelo tempo de seca relatada pelas pessoas 

da comunidade. 
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De todas as casas, só a casa da Marlene possui fossa cimentada, o que  pode 

diminuir um pouco a contaminação do solo. É mais prejudicial para as outras casas 

que possuem sumidouros e que correm maior risco da contaminação de suas terras 

e afluentes que lá existem. 

 Um fato interessante foi o relato também da Dona Marlene sobre as nascentes 

intermitentes que aparecem no seu quintal em tempos de chuva. E como estão 

acostumados com isso, e que foi “anormal esse ano não aparecer”. Como é incomum 

(pra nós) ver a água caindo da torneira durante todo o tempo. Diferente de algumas 

casas que por usar bomba, não podem deixar que isso aconteça para que a conta de 

luz não fiquei mais cara. 

E também sobre a diminuição abrupta de água na região onde vive a família 

dos Pereiras, onde se vê por exemplo o relato da Lenir e do Zé falando que a água da 

cachoeira secou. E que só volta a correr nos instantes da chuva. Uma cachoeira que 

movia um moinho d’água. Ou também o caso da várzea que se plantava arroz e hoje 

não é mais possível por conta da diminuição do volume de água. 

Outra percepção foi em ver a água associada às suas tarefas e afazeres, como 

por exemplo no fazer a comida e lavar os alimentos, mas não dela está contida neles.  

E nem a percepção dela está contida dentro do próprio corpo. A não ser por uma 

rápida fala do Irineu (filho do Seu Antônio e Dona Laudecir) quando associou que 

suamos quando estamos com calor, logo, sai água de dentro de nós. 

Quando os questionava se acreditam que água esteja aparecendo ou sumindo 

no Planeta, foi unânime a resposta de que acreditam que esta está desaparecendo. 

Imagino que isso está associado ao que sentiram e viram no tempo de seca (e que 

repercute até hoje, como por exemplo, a pouca produção de milho, feijão, inhame). E 

juntamente com isto as notícias que aparecem nos jornais sobre a falta de água em 

São Paulo, por exemplo. 

Falando do ciclo da água, perguntando se eles entendem como a água circula 

pelo planeta, a maioria deles fala sobre o lençol freático, por isso existe a água da 

nascente. Falam um pouco como percebem a água e sua movimentação, mas não 

conseguem se associar como seres pertencentes a esse movimento. O que também 

não é nada incomum em quase todos os lugares, eles não conseguem se integrar 

nesse processo. 
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E com relação aos sentidos, à percepção que eles têm sobre a água, foi 

encantador quando o Alencar disse sobre a beleza de ver a água na folha de taioba. 

Como ele brilha e é gostosa. Dona Laudecir diz que ela é linda, cristalina. Ou quando 

seu Antônio diz que acha muito boa essa água ou quando a Lenir diz que quando volta 

da cidade, a primeira coisa que faz quando chega em casa é beber um copão d’água, 

porque isso que é água gostosa. E até quando a Alencar diz que quando chove coloca 

uma lata do lado de fora do quintal para ouvir o barulho da água que batendo ali. A 

água também é sensação, percebida pelo nosso corpo através dos nossos sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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     Enxergar a geografia nas coisas simples, no cotidiano, em todo lugar (DANTAS 

2011), é aí que podemos vê-la. Quando o homem se coloca no mundo, ele tem um 

lugar para estar.   

Tuan (1980) utiliza o termo topofilia para associar o elo afetivo entre a pessoa 

e o lugar. E que adquire esse conceito quando é um espaço vivido, dado através das 

experiências. 

Em São Pedro de Cima é visto um pouco disto. Conhecem seu lugar e o ritmo 

em que as coisas acontecem como mais ninguém. Sentem seu espaço, o 

experimentam, vivem ali. 

A água é essencial para que as pessoas escolham seu lugar. E mais, ela é 

essencial para a manutenção da vida. Entender os significados e usos que algumas 

pessoas da comunidade fazem desta foi o foco do trabalho. 

Falar sobre a água que está inserida nos fazeres cotidianos, nos lugares 

percebidos e até não percebidos, a água que tem simbolismo e traz inúmeros 

significados, que está contida em quase tudo que comemos, que é usada para a 

preparação da comida, que usamos para limpar nosso corpo, a água que carregamos 

dentro de nós de um lado para o outro e que poucas vezes é percebida. Essa 

movimentação pode ser chamada de ciclo hidrossocial (FELIPPE, [s.d]) momento em 

que o homem percebe-se como integrante do ciclo da água. É no espaço de vida que 

tudo isso acontece. A água sempre esteve presente (desde quando éramos apenas 

um embrião).  

E apesar dos “usos de maneira comum” da água, há diferentes valores dados, 

como por exemplo, o caso do Alencar que dá também sentido de recreação e por 

conta disso “direcionou” a estrutura da casa favorecendo o uso da piscina e da bica, 

assim como os que constroem um lago para pescar como o Vadinho, e os que a 

utilizam com “mais cautela” por causa da diminuição do fluxo da água como a Lenir e 

o Zé Pereira e por isso precisam racioná-la. 

Entender mais da água, seus movimentos e a integração do homem com esta, 

percebendo-a como integrante de si, faria com que o ser humano olhasse a água de 

outra forma. E talvez assim, a tratasse minimamente com o devido cuidado como 

quem entende que sem ela com a devida qualidade a vida não será mais possível.  
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É no espaço concreto, espaço praticado, vivido e percebido, um espaço de vida 

(Besse, 2000) que tudo isso acontece. 

Acredito que o momento de diálogo com a comunidade foi importante também 

para eles. Proporcionou reflexões sobre o uso da água no seu cotidiano, evidenciando 

como ela é essencial à vida. Ajudou que a olhassem também nos lugares não tão 

óbvios. Durante nossa conversa, pude também compartilhar um pouco da pesquisa e 

tudo que venho aprendendo, inclusive sobre o ciclo hidrológico e sobre estarmos 

incluídos neste movimento. Foram momentos importantes pra mim, como geógrafa, 

conversar com eles sobre nossa (minha, deles e todos os seres vivos) inserção no 

mundo. 

E questões foram pensadas a partir desta pesquisa sobre demandas com 

relação aos usos da água. Como por exemplo, a preocupação com a contaminação 

das águas subterrâneas por conta das fossas negras utilizadas por praticamente toda 

comunidade (contaminação biológica) e também a contaminação por conta do uso de 

defensivos agrícolas (contaminação química) utilizados por muitos e dos dutos da 

Samarco que “cortam” São Pedro de Cima e que eventualmente ocorre vazamentos. 

Isso altera a qualidade das águas do lugar.  

Outra questão seria entender até que ponto a entrada massiva da produção de 

eucalipto, pode ter alterado o ecossistema e também o movimento das águas daquele 

local. Perceber até que ponto isto pode estar modificando o ciclo da água na 

comunidade e porque na região da família dos Pereiras essa seca atuou de forma 

mais “dura” que nas outras regiões da comunidade. Tentar perceber também sobre 

essa diminuição que vem ocorrendo ao longo das décadas, quando os relatos dizem 

que a várzea diminuiu drasticamente a quantidade das águas e que hoje não se planta 

mais arroz. Terá isso haver com a introdução de eucaliptos? Com o desmatamento? 

Queimadas? Com o crescente número de moradores que alteram o ciclo da água (ao 

invés de ir diretamente para o curso principal a água utilizada também se destina ao 

sumidouro)? Essas são questões a serem pensadas.  

Acredito que através da Universidade, que já possui uma entrada na 

comunidade ao trabalhar projetos de pesquisa e extensão, que se proponha a 

subsidiar formas de aprimorar a relação da água na comunidade. Como por exemplo, 

a preparação de fossas sépticas de baixo custo, maior difusão das técnicas de plantio 
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agroecológico, propostas de reaproveitamento da água e que também de propor 

“fazeres” que sugiram o retorno da água para a região da família dos Pereiras, entre 

outras coisas. 

Perceber que a vida das pessoas está totalmente ligada a água, contudo alguns 

dos seus usos não são tão apropriados para a manutenção da água, ainda mais com 

relação à sua qualidade, tanto para sua saúde quanto para o ambiente. Pensar 

também que é uma comunidade agrícola, que se encontra numa bacia e que o grande 

número de fossas podem trazer considerável contaminação de suas  

águas, terras e consequentemente dos alimentos que produzem. Algumas propostas 

podem ser feitas para que seus usos possam ser cada vez mais harmoniosos e 

saudáveis. 

Termino então, com uma frase do Porto-Gonçalves (2013, p.418) nos 

lembrando que: 

A água é fluxo, movimento, circulação. Portanto por ela e com ela flui a vida, 
e assim, o ser vivo não se relaciona com a água: ele é a água. É como se a 
vida fosse um outro estado da matéria água, além do líquido, do sólido e do 
gasoso – estado vivo. Se sentir pertencente a este fluxo faria o homem 
perceber o mundo de outra forma. 
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ANEXO 

 

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

1. Há quanto tempo vivem ali? 

2. Gostam de morar ai? Pensam em se mudar? 

3. Como a água chega até eles? 

4. De onde ela vem? É encanada? 

5. E o esgoto? Utilizam fossa? Como ela é? 

6. Tem rio perto das casas? 

7. Há muito tempo consomem a água daquela nascente? 

8. É boa? Limpa? 

9. E no tempo de pouca chuva, a água diminui? 

10. Quem descobriu a nascente? Como? 

11. Se pudessem escolher, prefeririam ou não tempos de chuva? 

12. Onde usam a água? 

13. Como ela é utilizada na alimentação? 

14. E para os animais? Pesca? 

15. Regam as plantas?  

16. Como a plantação fica sem a chuva? E os animais?  

17. Utilizam água da chuva? 

18. Há poço artesiano ali? 

19. Usam água na igreja? Durante a reza? 

20. Primeiro banho das crianças quem dá? Como é?  

21. Como que é na Pedra Santa? Tem uma nascente lá?  

22. Limpam a casa com água? E o terreiro? 

23. Tomam banho morno ajuda a baixar a temperatura? 

24. Em dias quentes, tem o costume de banharem-se no rio, bica, cachoeira, lago, piscina 

(entre outros)? 

25. Gostam de mar? 

26. Tem medo de temporal 

27. Acham a água importante para que? 

28. Como fica a paisagem quando não chove? 

29. Entendem o ciclo da água? Como funciona? 
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30. Acham que a água tem diminuído em São Pedro de Cima? E no mundo? 

31. Se não tivesse água, o que não daria mais para fazer? 
 


