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Ler histórias: um convite à educação  
que transforma!

Mônica Lana da Paz

Trânsito, congestionamento, muitos carros, pes-
soas correndo o tempo todo. Cresci no meio desse 
corre-corre. Mesmo percorrendo trechos peque-
nos, dependendo do horário, tinha que sair muito 
cedo para chegar a tempo em meus compromissos. 
O grande número de carros nas ruas causa grandes con-
gestionamentos em determinados horários. A cidade é 
grande e a locomoção é lenta. Daqui do meu quarto, 
de onde escrevo essa história, há muito barulho. Mui-
to movimento na rua. Poeira, poluição e barulho fa-
zem parte da rotina de quem vive aqui. A cidade não 
é violenta como a mídia, na maioria das vezes, divulga. 
A mídia sensacionalista veicula problemas e desastres 
de todos os tipos. Assaltos, roubos, tráfico de drogas 
e acidentes são manchetes constantes. No entanto, a 
vida aqui não é só isso. A cultura invade a cidade onde 
nasci e fui criada. A cultura ganha vida o tempo todo. 
Vários são os eventos culturais que ocorrem todas as 
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semanas. Teatros, museus, música, dança, literatura, 
arte, parques, enfim, a agenda cultural está carregada 
de eventos para todo gosto e todo tipo de gente.  Vo-
cês devem estar se perguntando: de que lugar ela está 
falando? Minha gente, estou falando de Belo Horizon-
te, cuja sigla é BH, capital de Minas Gerais. 

Quem nunca ouviu falar da Feira Hippie de Belo 
Horizonte? Na verdade, Feira de Artes e Artesanato 
da Avenida Afonso Pena, mas que é popularmente 
conhecida como Feira Hippie. Ela recebe gente de todos 
os lugares. É um ambiente não somente de compra 
de artesanato e outras coisinhas, mas um ponto de 
encontro aos domingos. Faça chuva ou faça sol, a Feira 
Hippie acontece há mais de 43 anos. É a maior feira de 
artesanato do país! BH também é conhecida como a 
capital dos bares e botecos. O Mercado Central é um 
ponto de referência para o turista. Tem muitos lugares 
bacanas nessa cidade! Se você não conhece, arrume um 
jeitinho de explorar BH. 

A ousadia do arquiteto Oscar Niemeyer também 
é uma marca na cidade, simbolizada pelo conjunto 
arquitetônico situado em torno da Lagoa da Pampulha. 
A igreja de São Francisco de Assis, com suas lindas 
linhas arredondadas, a Casa do Baile, com suas curvas 
e linhas tortas, representam parte das belezas de BH. 
Não posso me esquecer de contar para vocês sobre 
o Colégio Estadual Central, que também é uma obra 
projetada por Oscar Niemeyer. Tenho muito orgulho 
de dizer que estudei lá. Nessa escola, as características 
arquitetônicas são muito audaciosas. As salas de aula 
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têm a forma de uma régua, a caixa d’água representa 
um giz, a cantina tem o formato de uma borracha e 
tem um auditório que é a imagem de um mata-borrão. 
Para você, que não sabe o que é um mata-borrão, vou 
contar que era um objeto para absorver tinta, utilizado 
antigamente. Em minha cidade também tem outras 
obras projetadas por Oscar Niemeyer, mas vou parar 
por aqui. Afinal, apenas queria ilustrar um pouco, muito 
pouco do que é Belo Horizonte.

Diferentemente de muitas pessoas que foram 
criadas no interior de Minas Gerais, não tive, durante 
minha infância, a chance de nadar em lagos, acampar 
e viver tantas outras aventuras e proezas que se pode 
experimentar em meio à natureza. Eu aprendi a nadar 
depois de adulta, na academia. Algumas pessoas 
aprendem a nadar, perigosamente, em lagos, um 
perigo cheio de magia e que torna a vida colorida e sem 
preocupações. Eu não sei nem andar de bicicleta! Aliás, 
se alguém quiser me ensinar, ainda estou disposta a 
aprender. O Interior de Minas Gerais marcava presença 
em minha infância apenas nos momentos de visitas aos 
meus avós, em Conselheiro Lafaiete. Minha infância 
também teve brincadeiras, mas de um jeito muito 
diferente de quem vive no interior. Acostumei com a 
vida urbana e raros eram os momentos em que podia 
sair de Belo Horizonte e conhecer outras culturas, 
outros modos de viver, outras maneiras de brincar, 
outras linguagens e costumes, enfim, entrar em contato 
com a magia da natureza que invade o interior, com as 
suas belezas. 
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Cresci assim, sem ter contato íntimo com a 
formosura do interior de Minas. Segui a vida acadêmica. 
Fiz curso de Licenciatura em Matemática e me tornei 
professora. Trabalhei em várias instituições de Belo 
Horizonte. Em cada uma delas, uma história diferente 
para contar. Caros jovens, tenho que relatar a vocês 
que ser professora é algo fantástico! Não é possível 
descrever sensações, sentimentos e emoções do 
que é ser professora. Fiz mestrado e doutorado. Fui 
desenhando a trajetória de minha vida profissional, 
até que surgiu um concurso para professores em 
uma cidade chamada Formiga, no centro-oeste de 
Minas Gerais. Nunca tinha escutado falar nesse lugar! 
O concurso era para trabalhar no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). 

Fiquei interessada e logo fui pesquisar sobre 
Formiga. Tive informações de que lá pertencia à região 
do Lago de Furnas, que foi projetado para a criação da 
Usina Hidrelétrica de Furnas, abrangendo 34 municípios. 
É uma região de grande poder turístico, que atrai 
visitantes de todo o Brasil e exterior, devido às suas 
belezas naturais. A região também é conhecida como 
“Mar de Minas”. Tal caracterização está associada ao 
fato de o Lago de Furnas representar a maior extensão 
de água do estado. Além disso, a Usina Hidrelétrica de 
Furnas ocupa uma posição relevante para a geração de 
energia elétrica no Brasil.

 Fiquei entusiasmada! Passei no concurso e fui 
conhecer um mundo novo, totalmente diferente do 
meu contexto cultural. Assim que cheguei a Formiga, 
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observava todos os cantos, à procura de algum lago. Já 
na estrada, entrava em êxtase ao ver placas indicando 
o caminho para o Mar de Minas. Porém, em Formiga 
não vi nenhum lago. Somente ouvia comentários 
sobre a seca no Lago de Furnas. Os comentários eram 
desoladores! Explorando a cidade, observei um rio 
poluído e uma lagoa com o nível da água muito baixo. 
O local da lagoa parecia estar em completo abandono, 
pois na orla havia muita sujeira. Essa lagoa era a antiga 
Praia Popular e foi um ponto turístico da cidade, cuja 
beleza era sem igual. O saudosismo é presente nas 
falas de quem viveu a infância e parte de sua vida 
desfrutando dos encantos naturais que um dia fizeram 
parte daquele lugar.

Na época em que cheguei a Formiga, em 2014, o 
prefeito decretou estado de calamidade pública, por 
conta da falta da água. Questionei a mim mesma sobre 
a escassez de água, a poluição do rio e o abandono 
da Praia Popular. As justificativas para a falta de 
água estavam fundamentadas na seca, considerada 
histórica na cidade. Ainda não conhecia o Mar de 
Minas, o famoso Lago de Furnas. A minha curiosidade 
de explorar a região crescia dia após dia. Como estaria 
a situação do Lago diante da seca? Quais as medidas 
governamentais para conscientizar a população sobre 
o uso racional da água? Havia obras de infraestrutura 
na cidade para impedir que o drama da falta da água 
atingisse a população? Quais os planejamentos e ações 
governamentais para minimizar as consequências 
da seca? Os meus questionamentos aumentavam, à 
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medida que tinha conhecimento sobre os fatores que 
envolviam a escassez de água.

Segundo dados do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), em 2014 a represa de Furnas estava 
com o nível de água muito baixo. Em fevereiro de 2014 
ocorreu a pior situação do nível da água na represa, 
desde 2001, época em que houve o “apagão”. Vocês se 
lembram do “apagão”? Foi o período em que ocorreram 
graves interrupções no fornecimento de energia 
elétrica no Brasil. Essa situação reduziu o turismo na 
região e, consequentemente, afetou o comércio e o 
setor hoteleiro. A geração de emprego e renda foi 
drasticamente afetada, provocando transtornos na vida 
da população local. Já em 2015, o nível de água da represa 
de Furnas subiu, o que pode ser constatado por meio do 
ONS. Entretanto, a situação ainda preocupa moradores 
locais, que relatam as mudanças na paisagem ao longo 
dos anos na região, devido à escassez de água. Várias 
são as regiões que contemplavam belíssimas paisagens 
banhadas pelo lago e atualmente são grandes áreas 
secas. 

É fato que vivenciamos uma crise ambiental. A falta 
de chuva pode gerar sérios problemas para a sociedade e 
comprometer a geração de energia elétrica. No entanto, 
especialistas apontam que a ausência de planejamento 
e investimentos no setor potencializa uma crise hídrica. 
O consumo de água no Brasil aumentou e medidas não 
foram tomadas para suprir as demandas.

Diante disso, é necessário que a sociedade 
tenha consciência política acerca dos problemas que 
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potencializam a escassez de água, de forma a excluir 
uma visão romantizada, que atribua a formação de uma 
crise hídrica apenas às mudanças climáticas. É comum 
ver pessoas caracterizando a seca como um fatalismo 
justificado por questões religiosas e místicas. Além 
disso, questionamentos da sociedade ao poder público, 
sobre a falta de investimentos no setor hídrico, não são 
frequentes. 

Convido vocês, meus caros jovens, a refletir 
sobre as questões aqui abordadas. Vocês sabiam que 
a legislação ambiental no Brasil é considerada uma 
das mais completas e avançadas do mundo? Isso é 
uma realidade! Porém, não avançamos na fiscalização 
e apuração dos crimes. Sendo assim, vivenciamos 
crimes ambientais de toda ordem em nosso país. 
É necessário mais fiscalização e punição, ou seja, 
fazer a lei funcionar. A captação e uso irregular da 
água, bem como os desvios de leitos de rios, são 
notícias que constantemente aparecem nos meios 
de comunicação. A poluição dos rios é algo que 
vivenciamos a todo momento! Mais recentemente, 
em novembro de 2015, tivemos o desastre ambiental 
em Mariana (Minas Gerais), causado pelo rompimento 
da barragem de uma mineradora. Imaginem quanta 
lama de rejeitos de minério desceu e destruiu tudo 
que encontrava pela frente! Esse desastre ambiental 
causou mortes e sérios danos à sociedade. Pensem em 
quanta gente desabrigada! Pensem em quanta gente 
sem água potável! O Rio Doce virou um rio de lama 
e os impactos ambientais podem ser irreversíveis. 
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A lama também chegou ao estado do Espírito Santo, 
atingindo, principalmente, as cidades de Baixo Guandu, 
Colatina e Linhares. O mar azul, que espalhava vida, 
entristeceu e passou a espalhar rejeitos “lameados” 
de tristeza. As pessoas atingidas tiveram suas histórias 
e origem submersas em lama!

E a construção do Lago de Furnas, o que repre-
sentou para a população que teve suas terras e histórias 
submersas? Quais os impactos sociais da implantação da 
hidrelétrica de Furnas? Contar histórias é uma forma de 
refletir sobre os aspectos apresentados anteriormente. 
Convido vocês a mergulharem nas histórias do Mar de 
Minas, desde a sua criação. Você é convidado a refletir 
sobre situações emocionantes e instigantes. A partir 
das histórias narradas, vocês se envolverão socialmente 
com a discussão do que representou a criação do Lago 
de Furnas.

Esse livro foi planejado com muito carinho 
e cuidado para vocês. Cada palavra aqui escrita é 
carregada de sentimentos, emoções, lembranças 
e fatos narrados a partir de histórias reais. Para a 
construção desse livro, foi necessária a mobilização 
de uma equipe de pesquisa e produção das histórias. 
Idealizei o livro e busquei o auxílio das professoras Aline 
Rodrigues Alves e Thaís Lopes Reis, para a construção 
de um livro para adolescentes, especialmente. Tivemos 
o cuidado de usar uma linguagem característica da 
idade de nossos possíveis leitores, com o objetivo de 
chegar bem pertinho de vocês. Os alunos do curso de 
Licenciatura em Matemática, Mariane Nogueira Pinto, 



|  19  |

Márcia Mara Campos e Sérgio Matheus de Castro, 
fizeram parte da equipe, auxiliando durante a etapa 
de pesquisa de campo. As histórias contadas foram 
registradas, considerando-se as narrativas da população 
da região do Lago de Furnas. Também contamos com 
o auxílio de Júnio Arantes Teles, que acompanhou 
nossa equipe pelos arredores do Lago de Furnas. Em 
nossas viagens, realizamos entrevistas, as quais nos 
permitiram criar as histórias aqui apresentadas. As 
questões administrativas, que envolvem a produção 
do livro, ficaram sob os cuidados de Patrícia Regina 
de Faria. Todos de nossa equipe são integrantes do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Minas Gerais – campus Formiga.

  Quero enfatizar que essa é uma obra educativa 
e, portanto, é possível que professores integrem a 
utilização desse livro em suas aulas. A forma como são 
apresentadas as histórias, possibilita a interlocução 
entre as várias áreas do conhecimento humano, 
integrando múltiplas disciplinas curriculares. O livro 
contempla aspectos sociais, geográficos, históricos e 
culturais da região do Lago de Furnas. Desejo que ele 
também permita explorar o caráter lúdico, no processo 
de ensino e aprendizagem. Não se pode deixar de dizer 
que esse material também é uma ferramenta didática 
para auxiliar no desenvolvimento crítico do aluno, 
acerca da situação política que permeia a crise hídrica 
no Brasil. 

Tendo em vista a escassez de água, tornam-se 
urgentes, medidas que promovam a conscientização 
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do uso racional e preservação da água dentro de 
uma perspectiva socioambiental e emancipatória. 
Tudo isso passa pela Educação! A escola é um espaço 
privilegiado para a discussão das várias dimensões que 
envolvem a crise hídrica mundial. Vocês, alunos, ao se 
conscientizarem sobre o uso racional e preservação da 
água, podem atuar como multiplicadores de ideais que 
favoreçam a conservação dos recursos hídricos. 

Essa obra surgiu a partir do Programa de Apoio à 
Produção de Material Didático para a Educação Básica 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior, Capes, em parceria com a Agência 
Nacional de Águas, ANA, para o desenvolvimento de 
projetos sobre o tema Água. Agradeço às instituições, 
por promoverem e possibilitarem, por meio de 
recurso financeiro, o desenvolvimento de ideias 
que favorecem a construção de conhecimentos, 
e também aos moradores do entorno do Lago de 
Furnas, especialmente aos nossos protagonistas, que 
compartilharam suas histórias conosco. 
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A história que agora eu entendi

Aline Rodrigues Alves

Hoje estou com preguiça de ir à escola, porque 
tenho aula de história. Nunca fui muito boa nessa 
disciplina. Não consigo compreender a relação entre 
os acontecimentos. Cheguei à sala, com o maior 
desânimo do mundo. A professora chegou, deu bom 
dia e disse: 

– Na década de 1950, o Brasil teve um presiden-
te muito peculiar. O nome dele é relativamente sim-
ples: Juscelino. Já seu sobrenome, é difícil de acertar:  
Kubitscheck. Entretanto, muitos o chamam, abreviada-
mente, de JK. Ele era mineiro. 

Pronto. Foi só falar essa palavra e ela já tinha toda 
a minha atenção. Acho que nós, mineiros, somos um 
povo muito interessante. Também me interessou o fato 
de que, durante o governo de JK, a usina Hidrelétrica 
de Furnas foi construída. Aí pensei: Opa! Eu moro 
aqui pertinho do Lago de Furnas, e a usina de energia 
estava ligada aos feitos históricos de JK. A professora 
continuou contando que ele nasceu em Diamantina e 
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foi o vigésimo presidente do Brasil, tendo tomado posse 
em 31 de janeiro de 1956. Como bom mineiro que era, foi 
muito dinâmico e modernizador em sua gestão. Ficou 
conhecido pelo famoso slogan: “Cinquenta anos em 
cinco”. Juscelino desenvolveu um projeto de governo 
ousado, que ficou conhecido como Plano de Metas. 
Este Plano abrangia cinco setores básicos da economia, 
estipulando metas para cada um deles. Desses setores, 
os que mais receberam recursos foram os setores de 
energia, transportes e indústrias de base. 

– Pessoal, não podemos nos esquecer, é claro, da 
construção de Brasília, para onde JK transferiu a sede 
do governo federal. 

Nesse momento, levantei a mão e perguntei: 
– Professora, mas onde entra a Hidrelétrica de 

Furnas nessa história?
– Júlia, o Brasil estava avançando muito bem, no 

Plano de Metas proposto por JK. Entretanto, havia um 
déficit energético muito grande no país e isso inviabi-
lizaria todo esse desenvolvimento. Principalmente o 
desenvolvimento da indústria automobilística, com a 
vinda da Mercedes e da Volkswagen para o Brasil. JK, en-
tão, apoiado no poder público, deu início à cons trução 
de hidrelétricas. Segundo documentos históricos, era 
necessário que fossem adicionados pelo menos 1.000 
megawatts de energia na região Centro-Sul do nosso 
país. Nesse contexto, a construção da Hidrelétrica de 
Furnas surgiu como alternativa estratégica para fazer 
frente ao grande processo de industrialização daquele 
momento.
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Essa história começou a me intrigar. Então, per-
guntei novamente à professora:

– Aparecida, mas como JK ficou sabendo que aqui 
em Minas dava para construir esta hidrelétrica?

– Júlia, esse assunto rende umas boas aulas, pois a 
história da criação da Hidrelétrica de Furnas é bastante 
extensa. Sugiro que vocês levem como pesquisa para 
casa. Depois marcamos uma data e compartilharemos 
todas as informações.

Daí em diante, a professora começou a falar de 
outros feitos de JK, mas não saía da minha cabeça a 
vontade de explorar o resto da história. Chegando em 
casa, fui conversar com meu pai sobre esse assunto. 
Ele é formado em engenharia ambiental e sempre 
gostou muito dessas questões. Para me ajudar com 
o trabalho, ele sugeriu que fizéssemos um passeio 
pelas cidades mais próximas daqui de Formiga, como 
Capitólio e Guapé, que são banhadas pelas águas de 
Furnas. 

No fim de semana, partimos para Capitólio. No 
caminho para a pousada, passamos por Escarpas do 
Lago, um balneário lindo e muito luxuoso.
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Condomínio Escarpas do Lago em Capitólio/MG.
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Capitólio/MG
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Condomínio Escarpas do Lago em Capitólio/MG.
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Capitólio/MG

Passeio de chalana.
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Capitólio/MG

Após chegarmos, a primeira coisa que fizemos foi 
dar um passeio de chalana. A embarcação nos conduziu 
até os famosos canyons. Quanta beleza! Passamos 
entre paredões de 20 metros de altura e, de repente, 
as fendas rochosas se abriam, dando espaço a um 
maravilhoso cenário: cachoeiras com muitas quedas! 
Uau! Isso é mesmo muito bacana de ser visto.
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Canyons de Capitólio/MG.
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Capitólio/MG

Durante o percurso que fizemos, papai conversava 
comigo:

– Minha filha, olha que beleza esse lago! Veja 
como é grande o potencial turístico das cidades que 
ele rodeia. Pense também na quantidade de emprego 
e na renda que é gerada! São grandes os benefícios 
para a comunidade. Precisamos ter sempre em mente 
que preservar um patrimônio como esse é essencial! 
É preciso que todos nós cuidemos das maravilhas deste 
lago, para que nossas gerações e as vindouras possam 
usufruir de tudo isso!

Na volta, quando chegamos à pousada, fomos 
comer um prato típico da região: tilápia recheada com 

presunto, palmito e queijo. Vocês não fazem ideia do 
que é aquilo! Delicioso demais. Mas, até agora, nada 
de fazer a pesquisa de história. Não conversei com 
nenhum morador ainda. Papai sugeriu que fôssemos 
a Guapé, ainda naquele dia. Para chegar a Guapé, foi 
necessário a travessia por meio de uma balsa, pois era 
o meio mais rápido para chegar lá. E lá fomos nós, em 
busca de histórias! Chegamos às margens do lago e a 
balsa tinha acabado de partir para Guapé. 

Travessia da Balsa entre Guapé e Capitólio/MG. 
Fonte: Vitória Foto e Vídeo
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o meio mais rápido para chegar lá. E lá fomos nós, em 
busca de histórias! Chegamos às margens do lago e a 
balsa tinha acabado de partir para Guapé. 

Travessia da Balsa entre Guapé e Capitólio/MG. 
Fonte: Vitória Foto e Vídeo
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Que infelicidade a nossa! O sol estava muito 
quente e queimava nossa cara. Comecei a reclamar e, 
um senhor, que também esperava, me retrucou:

– Calma, mocinha! A balsa funciona 24 horas por 
dia, em um ritmo de bate e volta. Daqui a pouco ela vem 
de novo, “pra nois podê atravessá”.

Respirei fundo e balancei a cabeça, mostrando que 
ia parar de reclamar. Fiquei ali, vendo aquela balsa indo 
bem longe e resolvi sentar à sombra de uma árvore. 
Depois de uns 25 minutos, lá vem a balsa na direção 
de Capitólio. A embarcação começa a desacelerar, à 
medida em que vai chegando à margem. Quando ela 
chega, um rapaz controla a entrada, ajeitando todos os 
veículos para caber direitinho.

Ao entrarmos na balsa, logo vi o piloto. Resolvi 
me aproximar dele, pra ver como ele pilotava a balsa. 
Ele era um senhor muito simpático. Perguntou se eu 
era de Capitólio. Falei que era de Formiga e que estava 
ali a passeio. Quando lembrei do trabalho de história, 
resolvi perguntar se ele conhecia alguém em Guapé, 
que pudesse me contar um pouco sobre a história da 
criação da Hidrelétrica de Furnas. Ele, prontamente, me 
respondeu:

– Sim! Eu sei um pouco da história! Esse lago foi 
criado para o progresso. A idealização da construção 
do Lago de Furnas foi no governo de JK. Ele dizia que 
ia fazer o Brasil viver cinquenta anos em cinco. Então 
o Brasil, na época, precisava de fonte de energia e não 
tinha. Como o grande potencial da região era a água, a 
alternativa foi a construção da hidrelétrica. E, para isso 
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acontecer, infelizmente uma parte das cidades aqui de 
perto, tiveram que ser inundadas.  

– Como assim? Inundada?
– Encheu tudo de água! Você tá vendo aqui, onde 

estamos passando com a balsa? Então, aqui era a fazen-
da do meu avô. Eu era muito pequeno na época, tinha 
só três anos de idade. Eu sei, porque cresci escutan-
do meus pais contarem essa história. A única tristeza 
que tenho é não poder apresentar, aos meus filhos e 
netos, a casa onde nasci e fui criado. Um homem sem 
suas raízes é um homem triste! Quando a água come-
çou a chegar, o primeiro transtorno foi esse: as pessoas 
ficaram sem rumo, sem orientação. O jeito era pegar 
as mudanças, colocar nos caminhões e ir embora. Não  
poderíamos ficar esperando, porque a água chegava 
de mansinho e inundava nossas casas. A cidade toda  
estava sendo coberta. Quando chegávamos lá na  
frente, aquela ponte que existia, já não existia mais. 
Chegou ao ponto de as pessoas ficarem presas no 
teto das casas, porque não acreditavam que a água ia  
chegar. 
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Morador preso no teto de sua casa por motivo  
da inundação de Guapé/MG.

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Esmeralda Ávila Peres

Aí veio uma embarcação de Furnas para resgatar o 
povo. Isso aqui ficou uma terra de ninguém.

– Isso que o senhor acabou de me contar parece 
aquele filme do Steven Spielberg, “O dia depois de 
amanhã”, em que uma grande onda de água inunda 
Nova York.

– Não, não foi filme. Foi real. Daí o que aconteceu? 
Fomos tentar recomeçar a vida. A terra que era boa para 
plantar foi completamente inundada. Essa terra que 
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Morador preso no teto de sua casa por motivo  
da inundação de Guapé/MG.

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Esmeralda Ávila Peres

Aí veio uma embarcação de Furnas para resgatar o 
povo. Isso aqui ficou uma terra de ninguém.

– Isso que o senhor acabou de me contar parece 
aquele filme do Steven Spielberg, “O dia depois de 
amanhã”, em que uma grande onda de água inunda 
Nova York.

– Não, não foi filme. Foi real. Daí o que aconteceu? 
Fomos tentar recomeçar a vida. A terra que era boa para 
plantar foi completamente inundada. Essa terra que 

você está avistando aqui, terra de cerrado, na época não 
produzia nada. Nossas principais fontes de sobrevivência 
era do que plantávamos e da criação de animais.  Diante 
disso, a minha família, que era daqui, teve que mudar 
para Passos. A cidade de Guapé foi quase toda inundada.

 Se for até a cidade, você vai ver! O centro todinho, 
a matriz, e muitas casas, estão mergulhados no Lago de 
Furnas. Sobrou somente uma pequena parte da cidade 
velha, umas poucas ruas. O pessoal foi saindo, dando 
lugar às águas. Aí o que aconteceu? Furnas construiu 
a cidade nova lá em cima. E o povo foi retomando sua 
vidinha, começando do zero.

Águas de Furnas – início da inundação em Guapé/MG.
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Guapé/MG
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Apesar de minha pouca idade, pude imaginar 
como deve ter sido difícil para essas pessoas passarem 
por tudo isso. Perguntei, então, ao piloto, se ele achava 
que a construção da Hidrelétrica tinha sido boa ou ruim.

– Hoje, o Lago de Furnas, depois dos transtornos 
de anos atrás, é fonte de turismo e de renda. A cidade 
ficou mais bonita! Mudou bastante o cenário. Acho que 
a construção da hidrelétrica trouxe muitas coisas boas! 
O tempo passou e acho que tudo que nós temos hoje, 
vale muito mais do que a terra que foi inundada. Guapé, 
depois da inundação, recomeçou do zero. Hoje é essa 
beleza! Tem tudo de bom! Olha pra você ver: pessoas  
que foram desapropriadas, hoje trabalham no lago. Você 
é nova e há de aprender! Depois que a tempestade passa 
e as coisas se acalmam, a gente vai pegando o rumo. 
Eu acho que esse lago é de fundamental importância, 
pensando no Brasil e, principalmente, em Minas Gerais! 
Tanto que é conhecido como o Mar de Minas.

Quanta sabedoria tem esse senhor. Eu me 
descabelo, às vezes, por tirar notas baixas, por sair uma 
espinha na cara no dia de uma festa bacana, pelo crush, 
que não me dá moral... Cheguei a ficar com vergonha!

Neste instante, chegamos à outra margem do Lago 
e era o momento de deixar a embarcação.  Agradeci ao 
piloto, pela conversa, e partimos de carro para Guapé. 
No caminho, relatei pro meu pai como tinha sido a 
conversa com o piloto. 

– Como ele se chama, filha? 
– Não sei.... Acredita que esqueci de perguntar o 

nome dele? Mas para mim, é piloto.
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Ele ficou me olhando, com aquele olhar de repro-
vação, mas tudo bem. Sou meio desatenta quando se 
tratam de detalhes. 

– Não adianta você ficar enfurnada! – ele disse.
– O que é ficar enfurnada, pai?
– É quando a pessoa fica aborrecida e “faz cara 

feia”. 
– Pai, será que esse termo tem alguma coisa a ver 

com a palavra Furnas?
– Não sei... Só sei que é mais um item para você 

pesquisar e colocar no trabalho.
Quando cheguei à pousada, já à noitinha, fui 

pesquisar no tablet o tal termo “enfurnada”. E vejam 
só o que descobri: a palavra “Furnas” faz referência a 
caverna, buraco. Ou seja, quando estamos enfurnados, 
seria como se entrássemos em um buraco ou caverna.  
É quando ficamos “fechados no nosso mundinho”.

Navegando pela internet, encontrei também uma 
revista que foi uma Edição Especial da Revista FURNAS, 
em comemoração aos 50 anos de construção da usina, 
que resume um pouco da história da criação da Usina 
Hidrelétrica de Furnas.

Era um belo dia de sol, quando um engenheiro da 
Cemig, chamado Francisco Afonso Noronha, resolveu ir 
pescar no Rio Grande. Já era do conhecimento de todos 
que a Cemig procurava um lugar no Rio Grande para 
construir uma hidrelétrica. Em determinado ponto do 
rio, o engenheiro ficou impressionado com as quedas 
d’água e viu que ali era um bom lugar para construir 
a usina. Francisco Afonso, que era de Belo Horizonte, 
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mostrou seus registros ao engenheiro John Reginald 
Cotrim, na época vice-presidente da Cemig, que, mais 
tarde, se tornou presidente de FURNAS. Cotrim veio, 
pessoalmente, verificar o local e chegou à conclusão de 
que, realmente, ali existia um potencial hidrelétrico que 
permitiria a construção de uma usina de grande porte.

O objetivo de construir essa usina seria a geração 
de eletricidade para atender aos três principais centros 
socioeconômicos do país naquela época: São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A construção da 
usina Hidrelétrica de Furnas começou no ano de 1957 
e durou uma década. Juscelino Kubitschek assinou, 
então, a escritura pública de constituição da Central 
Elétrica de Furnas S. A. Foi constituído um Conselho de 

Usina Hidrelétrica de Furnas.
Fonte: Furnas Energia, 2016
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Administração, o qual instalou quatro escritórios para 
trabalhar nesta empreitada: a sede em Passos (MG), o 
Central (RJ), onde se instalaram a Diretoria, os setores 
técnicos, financeiros, de pessoal e de serviços gerais e 
os outros dois escritórios localizados em São Paulo e 
Belo Horizonte. A mão de obra para construir a usina 
contou com mais de 4 mil homens, que trabalharam de 
1958 a 1963 para construir a Central Elétrica de Furnas. 

Pelo que pude perceber dessa história toda, foi 
preciso muita ousadia, por parte do governo JK e dos 
engenheiros envolvidos na obra. Além disso, algumas 
vidas foram perdidas, para que a Hidrelétrica de Furnas 
fosse construída. A área inundada para construir o 
reservatório, que hoje abastece Furnas, atingiu cerca 
de 5000 famílias. Foi muita gente que ficou sem casa! 
Mas, no final das contas, como disse o piloto, acho que 
foi bom! A tempestade passou e hoje nossa geração 
colhe a bonança!

Nessas regiões banhadas pelo Lago de Furnas, 
temos uma abundância de água. Além disso, podemos 
tirar proveito dos benefícios que essas águas trazem: 
turismo, pesca, irrigação para a agricultura e também a 
energia elétrica. Em meu trabalho, também falei sobre 
a preservação da água. Devemos cuidar desse recurso 
natural tão importante. Refleti sobre minhas atitudes 
diárias, assim também como as da minha família. 
Como desperdiçamos água! Banhos extremamente 
demorados; lavamos carros com a mangueira ligada o 
tempo todo; consumimos energia elétrica em excesso 
(luzes acesas, aparelhos eletrodomésticos ligados dia e 



noite no stand by, uso do secador, chapinha, ferro de 
passar roupas, enfim...). Fazer uso racional de energia 
elétrica consiste, implicitamente, em fazer uso racional 
da água, pois é através desse recurso que a energia é 
gerada. Racionalizar e otimizar o uso da água é uma 
forma de valorizarmos o sofrimento de tantas pessoas 
que tiveram suas vidas “perdidas”, para dar lugar ao 
Mar de Minas. 

Ah! E quanto ao trabalho de história? Fui muito 
bem! E também aprendi a gostar dessa disciplina. 
Agora entendi que a compreensão da história e de seus 
acontecimentos permitem–nos refletir sobre nossas 
práticas atuais e rever nossas atitudes em relação ao 
momento atual. 
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Preciosidades no caminho das águas:  
Guapé e o Mar de Minas

Mônica Lana da Paz

Você sabia que em Minas Gerais tem mar? Era a 
primeira vez que estava diante do Mar de Minas. Tenho 
dezesseis anos e não queria passar minhas férias em 
Minas Gerais, com os meus pais. 

– Iara, Iara, você tem que conhecer as belezas do 
interior de Minas – dizia minha mãe, insistentemente. 
Além do mais, eles não me deixariam sozinha em casa. 
Eu adoraria ser dona do meu nariz por alguns dias!

Se eu soubesse que seria tão divertido, jamais 
teria ido contra a proposta dos meus pais. Quanta 
história desbravei em minhas férias! Percebi o sentido 
que histórias contadas poderiam fazer na minha vida. 
Percebi que as histórias proporcionam um resgate de 
valores culturais e exprimem afeto. Mais adiante você 
entenderá o que estou dizendo.

Aquelas férias foram em Guapé, uma cidade 
pequena, no interior do estado de Minas Gerais. 
Quanta beleza naquele lugar! O exuberante Lago 
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de Furnas! Em Guapé, parecia que o tempo passava 
muito devagar e a tranquilidade invadia as ruas. Lá 
estava eu com meus pais, curtindo as rápidas férias 
de julho. Até mesmo esqueci de shoppings, facebook 
e um namorico. Antes, queria muito agito e estar com 
meus amigos, mas depois mergulhei nas profundezas 
da história daquele lugar, que tornou minhas férias 
uma aventura.

Guapé é uma cidade tranquila, onde a natureza 
cobre de encanto e magia a todos que passam por lá. 
As ruas largas e arborizadas, junto a uma linda igreja 
com arquitetura moderna, me despertaram a atenção.

Igreja construída na cidade nova, em Guapé/MG.
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Guapé/MG



|  39  |

Pensei que encontraria casarões antigos. Foi 
curioso identificar dez casas muito charmosas empa
relhadas e que se destacam entre as outras construções 
da cidade. Pareceu-me uma cidade bem planejada! 
Guapé é cercada de cachoeiras e também tem mar:  
o Mar de Minas, representado pela imensidão do Lago 
de Furnas.

Transitava pelas ruas para explorar um pouco da 
cidade e, já cansada, sentei em frente a uma linda casa.
Se tratava de uma das dez casas, como já contei para 
vocês. 

– Oi, mocinha – me cumprimentou, com uma voz 
doce. 

Tratava-se de Dona Esmeralda, uma preciosidade 
que apareceu naquele instante, para mergulhar minha 
tarde em momentos incríveis. 

Ela logo notou que eu estava de férias e passeando 
pela cidade. 

– Qual o seu nome? 
– Me chamo Iara.
Dona Esmeralda me explicou que meu nome é de 

origem indígena e significa “mãe d’água”. 
– Mãe d’água! Curioso, minha querida, você, 

mãe d’água, nos “caminhos nas águas”. A água aqui 
é o marco de uma nova cidade e da reconstrução da 
história dos moradores de Guapé. Parece que você não 
entendeu muito bem o que eu quis lhe dizer, mas vou 
lhe explicar contando um pouco de história. 

Eu realmente não havia compreendido a fala 
dela. Fiquei curiosa para entender o que aquela 
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senhora queria me dizer. A partir daí, Dona Esmeralda 
começou a narrar sobre o significado da água para 
Guapé e sua vida. É impressionante a riqueza dos 
detalhes apresentados pela senhorinha! Ela nasceu 
e foi criada em Guapé e, aos setenta e oito anos de 
idade, mostrou um preciosismo ao relatar a história 
daquele lugar: 

– “Guapé” é uma palavra de origem indígena e 
significa “caminhos nas águas” e, por incrível que 
pareça, realmente se tornou o caminho nas águas, 
com a construção da Usina Hidrelétrica de Furnas. 
Isso aconteceu no final dos anos 50, quando você 
ainda nem pensava em vir ao mundo. Foi o momento 
em que a Bossa Nova e o Tropicalismo marcaram a 
música popular brasileira. Na época, o presidente 
do Brasil era Juscelino Kubitschek. Ele tinha um 
Plano de Metas que priorizava os setores de energia, 
transportes, alimentação, indústria, educação e a 
construção de Brasília. Esse Plano de Metas estava 
sendo alcançado e o Brasil passava por uma aceleração 
da industrialização. No entanto, a oferta de energia 
não atendia às demandas da economia. Foi, assim, 
idealizada a construção da Usina Hidrelétrica de Furnas 
para atender às necessidades emergentes de um país 
em crescimento. Atualmente, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica situa o Brasil entre os cinco maiores 
produtores de energia hidrelétrica do mundo. A Guapé 
de hoje não é a mesma de antes da construção da 
Usina. Para construir a Usina, muitas cidades foram 
afogadas e as histórias de um povo foram inundadas.  
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A construção da Usina Hidrelétrica de Furnas produziu 
sérios impactos sociais e ambientais. Muitos animais 
morreram, outros saíram do seu habitat natural e 
algumas espécies de peixe desapareceram. Além disso, 
as árvores não foram cortadas antes da inundação. 
Isso acarretou sérios problemas, pois as árvores 
apodrecidas, dentre outros tipos de matéria orgânica, 
liberam gás metano, contribuindo para o efeito 
estufa e, consequentemente, para o aquecimento 
global. Nem mesmo foi realizado um estudo sobre a 
fauna e flora da região, antes da construção da Usina.  
Algumas iniciativas foram tomadas pelo programa de 
responsabilidade social da Usina de Furnas, mas esteve 
muito aquém, diante das consequências ambientais 
e socioculturais da construção da hidrelétrica. 
A ideia do progresso não permitiu que os idealizadores 
do projeto vissem a necessidade de resgate cultural 
e histórico da cidade de Guapé e de vários outros 
municípios que foram inundados com a construção 
da Usina Hidrelétrica de Furnas.  No entanto, a 
energia hidrelétrica é uma fonte renovável. Seria 
pior a instalação de termoelétricas, que contribuem 
significativamente para o efeito estufa. Nem quero 
pensar em usinas nucleares, pois representam sérios 
riscos para a sociedade. A energia eólica tem lá suas 
vantagens, mas a criação de parques eólicos também 
traz impactos para quem está próximo deles, como 
muito ruído e alteração da paisagem local. Além disso, 
atinge também a migração das aves. Aqui não é uma 
região adequada para instalação de parques eólicos, 
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que devem se concentrar no litoral, devido à velocidade 
média dos ventos ser favorável à sua construção. 
A energia solar é uma fonte que gera menos impactos 
que a hidrelétrica, porém, o seu custo de implantação 
para a produção de energia elétrica ainda é elevado, 
embora haja projeções de que esse custo seja reduzido. 
Mas, acredito que a energia solar ainda não consegue 
atender as demandas de produção de energia elétrica 
no Brasil. Iara, diante dessa situação a sociedade deve 
reduzir o consumo de energia e isso implica também 
no uso racional da água. Quero ainda dizer sobre a 
necessidade de racionalização do consumo de água 
e energia, como práticas sociais sustentáveis para a 
preservação da natureza. 

A fala de Dona Esmeralda prendia minha atenção 
e eu percebia a sua emoção aflorar a cada palavra 
narrada. Estava me sentindo em uma sala de aula, 
só que diferente da tradicional. Curioso foi saber 
que Dona Esmeralda era professora aposentada. Eu 
conseguia imaginar os cenários que representaram a 
construção do Lago de Furnas e mergulhar na história 
contada por ela. Compreendi que o Mar de Minas 
representava muito mais do que um ponto turístico. 
Mas a história não finalizou por aí! 

– Iara, ainda não relatei a história de Guapé. 
Apenas queria provocar reflexões importantes para 
gerar conscientização sobre o uso racional dos 
recursos naturais. Espero que você reflita sobre o 
que acabei de contar. Conta a lenda, que a cidade de 
Guapé tem suas origens em uma promessa realizada 
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por Dona Esméria Angélica da Pureza, que era esposa 
do Capitão José Bernades Ferreira Lara. Certo dia, uma 
escrava de Dona Esméria estava mexendo um tacho 
de sabão e houve um tremor de terra, derramando 
tudo sobre ela. O impressionante é que a escrava não 
teve queimaduras! Foi assim que Dona Esméria fez 
uma promessa a São Francisco de Assis, para que os 
tremores cessassem. Para o pagamento da promessa, 
ela e seu marido, juntamente com outro fazendeiro 
da região, doaram terras para a construção de uma 
capela. A partir daí, foram aglomerando mais pessoas 
na região e, em 28 de maio de 1856, foi criado o 
distrito de São Francisco de Aguapé, que pertencia à 
comarca de Boa Esperança.  Em 3 de fevereiro de 1924, 
o distrito foi emancipado e tornou-se município e, 
então, ganhou um novo nome: Guapé.  É emblemático 
te contar que a bandeira do município contém a 
frase em latim Fluctuat ne mergitur que significa 
“Flutua, não se submerge”, pois ninguém imaginava 
que Guapé seria tomada pelas águas, quando da 
construção da Usina de Furnas, mas que emergiria na 
memória e lembranças de um povo que jamais deixou 
submergir sua história e identidade. Guapé era uma 
cidade tranquila e com pessoas bem instruídas. Era 
um ambiente de muita cultura, com uma sociedade 
bem organizada. Aqui tinha fábricas de manteiga, a 
pecuária era bem desenvolvida e as terras também 
eram muito férteis. Nossas terras estavam cercadas 
pelo Rio Grande e pelo Rio Sapucaí, o que favorecia, 
consideravelmente, o plantio de lavouras. Tudo mudou 
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no dia 9 de janeiro de 1963, quando as comportas de 
Furnas foram fechadas à 0h. Jamais esquecerei essa 
data que mudou completamente a vida dos habitantes 
de Guapé. Os funcionários de Furnas avisaram que 
a água chegaria, mas não tínhamos precisão do dia. 
Na verdade, a água demorou oito dias até chegar 
em Guapé. Na época, nós não tínhamos televisão e 
telefone. Nosso principal meio de comunicação era o 
autofalante da igreja, através das notícias dadas pelo 
padre João. No entanto, ele estava viajando no dia do 
fechamento das comportas. Logo que ele chegou, já 
anunciou medidas para auxiliar e acalmar a população, 
diante da situação. Muita gente não acreditava que 
a água chegaria em Guapé. O Exército entrou em 
ação, conscientizando a população para abandonar 
suas casas. Helicópteros sobrevoavam a região, em 
busca de pessoas que pudessem se encontrar em 
situação de risco, pois muitos resistiram a sair de suas 
residências.
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Helicóptero no resgate das vítimas da inundação em Guapé/MG.
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Esmeralda Ávila Peres

O cenário era de destruição e desespero. Iara, 
me desculpe pelas lágrimas! Sempre me emociono ao 
resgatar lembranças do que vivenciamos com a criação 
do Lago de Furnas. 
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Moradora em meio às ruínas da antiga Guapé/MG.
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Guapé/MG

Tentei consolar Dona Esmeralda, diante de sua 
emocionada narração. Percebi que, para o progresso 
do Brasil, naquele momento, foi necessário sacrificar 
muitos sonhos e renunciar aos desejos da população. 
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Dona Esmeralda se recompôs e continuou a narrar 
sobre as consequências da criação da Usina Hidrelétrica 
de Furnas. 

– Iara, era comovente ver as famílias fitando os 
olhos nas águas, que subiam e alagavam suas casas, 
calmamente. Digo “calmamente” porque a água não 
chegou de uma só vez. Tenho reportagens antigas com 
fotos muito chocantes, que ilustram essa situação. 
A foto que vou lhe mostrar agora é da Revista Manchete 
de 1963, que traz como título da matéria: “A tristeza de 
alguns é apenas momentânea, pois sua região receberá 
os benefícios do progresso”.  

Família guapeense desolada, assistindo à inundação.
Fonte:  Arquivo pessoal de Maria Esmeralda Ávila Peres
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Tivemos duas etapas durante a inundação. Na 
primeira delas, a inundação alcançou a construção 
do correio. Ouvíamos que, na segunda etapa, a água 
atingiria a altura do relógio da igreja, e foi o que 
aconteceu. Iara, veja nessa foto, a altura do relógio da 
antiga igreja da cidade!

Antiga Igreja da cidade de Guapé/MG.
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Guapé/MG
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Da Cidade Velha, ainda nos restou o Bangalô, 
que não foi atingido pela inundação. Trata-se de uma 
construção que, atualmente, representa o marco da 
resistência da cidade antiga. 

Bangalô – Símbolo da resistência da inundação.
Fonte: Vitória Foto e Vídeo

Era lamentável a dor das pessoas, expressa das 
mais diversas formas. Alguns choravam pelas ruas em 
desespero, outros pareciam em estado de choque; 
havia aqueles que não queriam abandonar suas casas 
e até mesmo vivenciamos suicídios. A população não 
se conformava com as perdas. Perdas que não foram 
apenas materiais. As pessoas assistiam o lugar onde 
nasceram, cresceram e constituíram suas famílias, 
alagar e o alagamento levava às profundezas das águas 
muito mais que objetos. As águas levavam suas histórias 
de vida expressas naquele local e, que a partir daquele 
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dia, estariam representadas apenas nas lembranças de 
quem ali viveu. Guardo comigo outras revistas daquela 
época, que também noticiaram a inundação de Guapé. 
Veja como os jornalistas da época retrataram esses 
acontecimentos.

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Esmeralda Ávila Peres

Enquanto eu folheava as revistas, Dona Esmeralda 
continuava...

– Furnas foi muito ingrata com a população! 
O pagamento de indenizações foi muito inferior ao 
valor das casas e fazendas inundadas. Muitas pessoas 
entraram com processos na justiça, a fim de tentarem 
reaver os prejuízos sofridos. Há boatos de que existem 
processos em aberto até hoje! Furnas reconstruiu uma 
nova Guapé, porém, na época da inundação, as casas 
projetadas ainda não estavam prontas. As pessoas 
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vivenciaram o drama de trocar suas casas grandes e 
confortáveis por pequenas casinhas que mal cabiam 
suas famílias. As novas casas não estavam com estrutura 
para acomodar a todos, adequadamente. As famílias 
tinham que usar, até mesmo, latrinas em comum. 
Acredito que você não sabe o que é uma latrina. Iara, as 
latrinas eram utilizadas antigamente, quando não havia 
banheiros como os que você conhece hoje. Eram, nada 
mais, que buracos, para fazer necessidades. Veja, você, 
o sofrimento da população de Guapé, para contribuir 
com o avanço e progresso do Brasil. Enquanto à 
população eram distribuídas casinhas sem estrutura, 
para a equipe de Furnas, as casas já estavam prontinhas 
e muito mais espaçosas e bonitas, conhecidas como as 
“dez mais”. Veja nesta foto:

“As dez mais” – casas dos engenheiros e funcionários de Furnas, 
construídas na cidade nova  em Guapé/MG.

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Esmeralda Ávila Peres
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Olhe para trás, Iara. São essas dez casas empare-
lhadas que foram construídas para a equipe de trabalho 
de Furnas. Eu moro em uma delas, porque meu marido 
era funcionário de Furnas. Antes da construção da re-
presa, eu morava em uma casa, com dezessete cômo-
dos, junto de minha família e tive que me readequar a 
um novo espaço. Furnas reconstruiu a cidade do modo 
dela, sem se preocupar em resgatar nossas raízes cul-
turais para a construção de uma nova Guapé. Admito 
que tiveram o cuidado de planejar a cidade com ruas 
largas e arborizadas, além da construção de uma linda 
igreja de arquitetura moderna. Mas, ao mesmo tempo, 
a nova igreja não tem traços que nos lembrem nossa 
antiga paróquia. 

Nossos costumes e tradições deveriam ter sido 
levados em conta para a construção da nova cidade. 
Não fomos consultados! Guapé faleceu e, durante 
aproximadamente 10 anos, a cidade parou. As pessoas 
que tinham maiores recursos financeiros foram embora 
para outras cidades e estados. Amizades perdidas e 
famílias separadas! Eu resisti e não queria abandonar 
minha cidade natal. Os bancos que antes existiam foram 
extintos. Não havia trabalho para aqueles que ficaram 
aqui. Os poucos meios de transporte não favoreciam 
a comunicação com outros municípios, e ficamos 
quase ilhados. Não havia movimento na nova Guapé e, 
nem mesmo, ocorriam casamentos na cidade. Estava 
tudo paralisado! Nossas terras, que antes eram muito 
férteis, foram alagadas e nos restou a área de cerrado 
para cultivo. No entanto, não tínhamos técnica para 
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plantar em solo de cerrado. A situação mudou, quando 
a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Minas Gerais (EMATER-MG) veio até Guapé 
para ensinar técnicas de cultivo apropriadas para o 
solo. A produção de café trouxe outra perspectiva para 
a cidade e iniciou uma nova fase de desenvolvimento 
para a região. Além dos cafezais, o turismo também 
marcou um novo tempo. Hoje contamos com uma 
rede hoteleira estruturada para receber os turistas e 
incentivamos o ecoturismo. Aqui tem lindas cachoeiras 
no Parque Ecológico do Paredão, que atraem pessoas 
de todo o Brasil. 

Cachoeira de Guapé/MG.
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Guapé/MG



|  54  |

Guapé oferece ao turista, desde a prática de 
esportes radicais, até o descanso e paz oferecidos pela 
simples contemplação da natureza. Guapé renasceu! 
Hoje tentamos esquecer todo o sofrimento da época 
da inundação e procuramos resgatar nossas raízes 
culturais e manter nossa velha Guapé viva na memória.  
Agora que temos o Lago de Furnas, precisamos cuidar 
bem dele. São muitas as irregularidades das grandiosas 
construções situadas às margens do lago. Um dos 
principais problemas é o lançamento de esgoto sem 
tratamento diretamente no lago. Estudos apontam 
modificações na biodiversidade aquática, consequentes 
de processos de eutrofização artificial. O lago também 
é contaminado por agrotóxicos, que são utilizados 
em lavouras. Iara, sugiro que depois pesquise sobre 
esses aspectos. Você pode contribuir para que o lago 
não continue a ser poluído e destruído, multiplicando 
as ideias aqui tratadas, entre seus amigos e familiares. 
Ainda quero te contar que, em 2014, a seca castigou a 
região e o nível da água abaixou muito, trazendo à tona 
as ruínas da velha Guapé.

Foi um momento marcante para os moradores, 
ver as ruínas da antiga Igreja despontarem no cenário 
da seca. Para ver o nível de água e avaliar a amplitude 
da seca, basta observarmos um mastro de ferro com 
a imagem de São Francisco de Assis, que se encontra 
no lago, onde era a antiga Igreja Matriz de Guapé. Em 
tempos de seca, o mastro fica completamente visível, 
como vou te mostrar agora em fotos. 
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Época de cheia.

Época de seca.
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Guapé/MG
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A seca trouxe muitos prejuízos para os agri-
cultores e para o setor hoteleiro. Em algumas regi-
ões banhadas pelo Lago de Furnas se encontravam 
extensas áreas completamente secas e com o solo 
rachado. Foi assustador o cenário de poeira e seca, 
que reduziu o turismo de 34 municípios da região.  
Acontece, Iara, que a seca não é um fenômeno cau-
sado apenas pela estiagem. Precisamos fazer o uso 
racional da água para preservar o que, no passado, 
representou um transtorno para nós e, hoje, repre-
senta desenvolvimento: nosso grandioso Lago de 
Furnas. A construção da Usina Hidrelétrica trouxe 
consequências catastróficas para os municípios atin-
gidos. Entretanto, o que seria de nós, brasileiros, sem 
Furnas, já que a Usina é responsável por grande par-
te da energia elétrica produzida no Brasil? Sim, Iara, 
a Usina trouxe progresso. Sou a favor do progresso! 
Entretanto, é necessária a realização de estudos para 
viabilizarem programas efetivos, que minimizem os 
impactos ambientais e socioculturais da construção 
de usinas hidrelétricas. É preciso cuidado com o meio 
ambiente e atenção para com a população das áreas 
atingidas. As indenizações pagas são precárias e não 
há uma preocupação com as perdas emocionais. Não 
se tratam apenas de perdas materiais, mas de per-
das de histórias construídas em cenários que foram 
extintos para sempre. Iara, te convido a entrar em 
uma das “dez mais”, minha linda casinha, para que 
eu te mostre um acervo de fotos e reportagens sobre 
a construção do Lago de Furnas.
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Era uma vez Dona Esmeralda, em Guapé, e o Mar 
de Minas, transformando minhas férias em histórias 
que não esquecerei jamais.
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Toinzinho

Thaís Lopes Reis

Toinzinho é o tipo de pessoa que deveria estar 
na sua lista de “100 pessoas para conhecer antes de 
morrer” (isso é, se você tiver uma lista). Ele tem o 
dom de fazer, de uma simples piada, a melhor história 
que alguém poderia ouvir. Sempre tive uma afinidade 
maior com pessoas mais velhas. Tenho 15 anos, mas, 
se pudesse escolher, gostaria de ter 35, só pra ter 
algumas histórias legais pra contar. 

Toinzinho é dono de um bar em Santo Hilário, 
localizado na entrada do vilarejo. Do telhado do seu 
bar, temos uma vista privilegiada do Lago de Furnas.
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Vista de Santo Hilário da laje do bar do Toinzinho.
Fonte: Vitória Foto e Vídeo

Não sou muito detalhista, mas posso descrevê-
lo para você criar sua própria versão do Toinzinho. 
Ele aparenta ter, mais ou menos, uns 54 anos. Não 
é muito alto, nem muito baixo. Alguns fios de seu 
cabelo já perderam a cor original, mas ganharam um 
tom grisalho muito bonito. Além das características 
físicas, é essencial que você saiba que ele é muito bom 
de prosa.

Nos raros dias em que o bar está vazio, consigo 
conversar com o Toinzinho.  Toda conversa que tenho 
com ele, me ensina tanta coisa, que é como se tivesse 
uma aula de História. Da última vez, perguntei sobre a 
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construção da represa e sobre como era tudo, antes 
de a água cobrir parte de Santo Hilário. Ele, com um 
sorriso no canto da boca, levantou os olhos e começou 
a falar, com um certo entusiasmo:

– Ah! Tenho tanta coisa pra contar!  Tudo começou 
há muito tempo, no século XIX, quando Auguste de 
Saint-Hilaire, um botânico francês, resolveu vir ao Brasil 
para catalogar plantas e árvores. Em homenagem a 
Auguste de Saint-Hilaire, o vilarejo recebeu o nome de 
Santo Hilário, mas esse não foi o primeiro nome dessa 
região das águas de Furnas. Na beira do rio que cortava 
a fazenda São Miguel, uma das maiores fazendas 
da região, cresciam vários ramos, conhecidos como 
capetinga. Esses ramos acompanhavam toda a borda do 
rio e flutuavam sobre as águas. Antigamente, algumas 
mercadorias eram trazidas pra cá pelas lanchas e pelo 
vapor: pão, peças de máquina para o arado, rapadura, 
peças de carro de boi, entre outras coisas. Quando 
avistavam seu destino, os marinheiros costumavam 
falar que estavam chegando ao Capetinga, e, assim, 
o vilarejo também já foi conhecido como Capetinga. 
Eu era menino, quando avistei, pela primeira vez, as 
pessoas chegando no barco a vapor. Era um barco 
muito grande, com 25 metros de comprimento; ele 
partia do porto de Capetinga em direção a Ribeirão 
Vermelho, num trajeto de 208 quilômetros. Era o meio 
de transporte preferido das pessoas e a sensação da 
década de 1940.
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Embarcação a vapor.
Fonte: Arquivo pessoal de Antônio Cândido Marques

Era bonito ver o pessoal nele. Todo mundo bem 
vestido. Só que, com o tempo de uso e com todas as 
viagens, o vapor e as lanchas foram estragando e 
acabaram afundando no Rio Grande. Achei que nunca 
mais ia ver o vapor de novo, até que, em 2014, houve 
uma seca e a água do rio diminuiu muito. Assim, várias 
lanchas começaram a aparecer no Rio Grande. O vapor, 
que antes estava embaixo d’água, também apareceu. 
A seca foi muito severa. Foram dias difíceis. Por isso, 
precisamos ter consciência e economizar água. Foi 
muito triste ver o nível do rio baixar daquele jeito – 
Toinzinho deu um longo suspiro e se recompôs. – Além 
das embarcações, os caminhões também chegavam 
com os materiais, como as ferragens para a construção 
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da ponte de Santo Hilário. Ficava curioso para saber o 
que significavam as três letras gravadas em todos eles: 
FNM (conhecido popularmente como FeNeMê).

Caminhão trazendo ferragens para a construção  
da Ponte de Santo Hilário.

Fonte: Arquivo pessoal de Antônio Cândido Marques

Costumava brincar com meu amigo, dizendo que 
era “Feio, Nojento e Mole”. Uma vez ouvi um português 
brincando que FNM queria dizer “Feliz Natal Manoel.” 
Quando fiquei mais velho, descobri que era “Fábrica 
Nacional de Motores”, um nome muito mais sem 
graça, não é?  A ponte de Santo Hilário foi construída 
na época em que Juscelino Kubitscheck era presidente. 
Já pensando na inundação que Santo Hilário ia sofrer, 
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mandaram construir essa ponte. Hoje ela é uma das 
atrações turísticas daqui. – Lembro que Toinzinho fez 
uma longa pausa nessa hora. Ficou alguns minutos em 
silêncio e disse:

Ponte de Santo Hilário/MG.
Fonte: Vitória Foto e Vídeo

– Quando paro pra pensar nas coisas que já vi e vivi 
nessa vida, tem uma coisa que não me sai da cabeça.  
Se tem algo que eu posso afirmar, é que não há nada 
nessa vida que nos marque mais que os sons. 

– Sons, Toinzinho? Como assim?
– É, uai. Sons. O homem se identifica com uma 

música que ouve, ou com os sons que ouve todos os 
dias ao ir pro trabalho, por exemplo. Os sons são nossos 
marcadores de espaço. Pelos barulhos que escuto, sei 
se estou ou não, em casa. Falei que uma coisa não me 
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sai da cabeça. E essa coisa é um som. Eu adorava ouvir 
o som da cachoeira que tinha aqui em Santo Hilário. 
O barulho da água caindo nas pedras era a melhor coisa 
que podia ouvir ao acordar. Vuuuuuúúúú! – Toinzinho 
tentou imitar o som da cachoeira. – Todo mundo que 
morava aqui era acostumado com esse som relaxante. 
Era nosso ponto de encontro aos domingos. Eu tomei 
muito banho de cachoeira quando era mais novo. 
Quando a água da represa começou a subir, ninguém 
imaginou que ela ia subir tanto, pois ia subindo aos 
poucos. Não foi uma aguaceira de uma vez só. Um dia, 
o pessoal acordou e não ouviu o barulho da cachoeira. 
Naquele tempo, quase não se ouvia ruídos, a não ser os 
sons da natureza. Quando a gente se deu conta, foi um 
desespero. Olhei de longe e vi que ela não existia mais.

Inundação em Santo Hilário/MG.
Fonte:  Arquivo pessoal de Antônio Cândido Marques
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No lugar do som da cachoeira, passamos a ouvir o 
barulho do avião bolha, da FAB (Força Aérea Brasileira). 
Esse avião trazia gente pra dar socorro, na época da 
inundação.

Helicóptero da FAB – Força Aérea Brasileira atendendo  
as vítimas da inundação em Santo Hilário/MG.

Fonte: Arquivo pessoal de Antônio Cândido Marques

Não havia uma pessoa sequer, que não tivesse 
perdido nada. Meu pai mesmo, perdeu a fazenda e 
contava que recebeu uma indenização por ela, mas o 
valor era irrisório. Lembro também de ele contar que 
pessoas chegaram a suicidar, porque não queriam 
sair daqui de jeito nenhum. É... a água veio e tampou 
tudo. 
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Toinzinho teve que parar sua história, pois um 
cliente havia chegado. Fiquei pensando em tudo que 
ele me disse. Percebi o quanto ele tinha saudade do 
Santo Hilário de sua infância. Saudade do vapor, dos 
caminhões, mas, acima de tudo, saudade do som da 
cachoeira.

Comecei a pensar nos sons que identificam os 
espaços que conheço. O som da voz da minha melhor 
amiga, o som da voz do meu crush, quando me diz um 
“oi”, o som do carro do meu pai, ao chegar em casa 
no fim do dia, o som da risada da minha mãe, o som 
da voz do Toinzinho, o som da água do chuveiro caindo 
nas minhas costas, o som da chuva caindo nas telhas 
da varanda, o som da água descendo pela garganta, 
o som das pedrinhas que afundam quando caem no 
lago... É incrível como a água produz sons que nos 
marcam. Comecei a prestar atenção ao quanto os sons 
nos identificam como seres individuais e como eles nos 
dão a sensação de que pertencemos a determinados 
lugares. Apesar de mudarem de tom ou ritmo, é 
essencial que eles permaneçam como partes de quem 
somos. Foi então, que percebi que o som da cachoeira 
fazia parte do Toinzinho e que essa era uma parte dele 
que não voltaria mais, pois a mesma água que produz 
sons, pode abafá-los também.
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Juca Terra

Thaís Lopes Reis

O nome do meu avô é Juca Terra. Outra coisa 
que você precisa saber sobre ele, é que o tom da sua 
voz é tão doce e envolvente, que tem a capacidade de 
levar a gente a qualquer lugar do mundo, enquanto ele 
conta suas histórias sobre um passado que hoje está 
submerso. Meus primos e eu sempre nos reunimos na 
varanda, esperamos o bolinho de chuva da vovó e o 
café quentinho, para acompanhar os causos do vovô. 
Ele sempre floreia, mudando o tom de voz e assim, tudo 
fica mais emocionante. Suas longas pausas nos deixam 
mortos de curiosidade e ansiosos para saber qual é o 
final da história. O interessante é que ele sabe bem 
como e onde fazer uma pausa. Naquele fim de tarde, 
vovô Juca se ajeitou em sua cadeira favorita e começou 
sua narrativa: 

– Vou contar uma história não muito bacana, de 
quando o lugar onde eu nasci, cresci e conheci sua vó 
Joelma, foi coberto por um tantão d’água. Eu tinha 
menos de 30 anos quando ouvi, pela primeira e última 
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vez, que a água ia mudar minha vida pra sempre. Foi 
tudo tão repentino! Eu tava fazendo planos de casar 
com a vó Joelma, pois tinha acabado de construir nossa 
casinha e, de uma hora pra outra, veio uma notícia 
dessa. Nossa casa era muito simples, com quarto, sala, 
banheiro e cozinha. Eu mal via a hora de me casar com 
sua vó. Ela era linda, com cabelos longos, pele lisinha 
e pernas bonitas. Pouco depois do nosso casório, veio 
o boato de que o Santo Hilário ia ficar debaixo d’água. 
Entrei em desespero.  Foi muito difícil pra mim. Não só 
pra mim, como pra todo mundo. Eu tinha um amigo que 
era muito rico, dono da maior fazenda de Santo Hilário. 
O nome dele era Neca Costa. Todo mundo gostava dele. 
Mas, como eu tava dizendo, a fazenda do Neca era uma 
planície. Então, imagina: quando a água chegasse, a 
primeira parte a ficar submersa seria a parte mais baixa 
da região, justamente onde ficava a fazenda do meu 
amigo. Ele ia perder tudo o que tinha lutado tanto pra 
conseguir. A indenização que deram pra ele era uma 
mixaria! Não era nem metade do que suas terras valiam. 
Foi nesse desespero, que Neca tomou a decisão mais 
errada da vida dele...

Eu sabia que seria justamente nessa hora que meu 
vô faria uma pausa gigantesca. Tudo que eu queria 
saber era o que tinha acontecido com o Neca. Vovô Juca 
se deliciava com a curiosidade estampada em nossos 
olhos. E, como eu previa, ele fez questão de comer 
os bolinhos de chuva com a maior calma do mundo. 
Esperou o café esfriar, até chegar ao ponto certo de 
não queimar a língua, e, só então, voltou a falar:
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– Onde é que eu tava mesmo? 
– No Neca Costa!!! – nós gritamos. 
– É verdade... minha memória não é como a de 

vocês, mas, se não me engano, era setembro, quando 
Neca decidiu fazer o que fez. Ele levantou cedo, passou 
o café e saiu sem falar nada com a esposa. Tinha ido pro 
curral, tirar o leite das vacas. A mulher estranhou ele 
ter saído sem falar nada. Não era costume do Neca sair 
sem falar com ela antes. Quando levantou, de manhã, 
ela foi tomar café. Levou a xícara até a boca, mas sentiu 
um cheiro diferente. Decidiu não tomar e jogou todo 
o café fora, antes que os meninos levantassem. Seu 
marido era dono de quase toda a região e por isso ela 
tava preocupada sobre como ele lidaria com o fato de 
que perderia tudo. Quando Neca voltou, ao entardecer, 
questionou a mulher se tinham tomado do café. Ela 
disse que não e perguntou o que ele havia colocado no 
café. “Nada”, ele disse. Ela comentou que estava com 
um cheiro forte. Neca deu de ombros, tomou seu banho 
e foi dormir. Na manhã seguinte, ele foi encontrado 
morto. Decidiu tomar o veneno à noite, pouco antes 
de deitar. A viúva ficou sozinha com aquela meninada. 
Família grande.  

O olhar do vô Juca ficou distante, perdido na 
imensidão da paisagem que víamos da varanda. Acho 
que a saudade bateu forte no peito dele. Fez força 
para não chorar na nossa frente. A represa trouxe um 
grande avanço a Santo Hilário. Meu vô contava que 
antes não vinha nada: não vinha polícia, não vinha 
ônibus, não vinha nada. Cada um se virava como dava. 
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Até que a água veio e facilitou a vida de muita gente. 
Com a água, vieram alguns peixes que antes não se 
encontravam aqui. Só tinha tubarana, curimatã. Depois 
veio uma “peixaiada”. Quando a água subiu, dava para 
pegar peixe até com a mão. Agora tem muito jaú, tilápia 
e tucunaré, que não tinha. Não gosto muito de pescar. 
Prefiro comer peixe frito no bar do Toinzinho. Já meu 
vô, gosta de ir pescar para pensar na vida. Pensa nos 
amigos que foram embora e preferiram não voltar 
mais; nos que sempre voltam a Santo Hilário, a cada fim 
de semana, e nos que se foram, porque não viram mais 
sentido na vida, depois que a água chegou. 

Pescador em Santo Hilário.
Fonte: Vitória Foto e Vídeo
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Dos casos do vô Juca, a história de Neca Costa foi 
a que mais mexeu comigo. Fico pensando, às vezes, em 
como teria sido se o Neca tivesse escolhido viver. Acho 
que ele poderia gostar mais de hoje do que de antes. 
Ele ia adorar nadar no lago, mesmo sabendo que lá, 
nas profundezas, estão suas terras, sua casa, seu tudo. 
Ele ficaria bem, pois do lado de fora, na superfície, seus 
netos estariam se divertindo. Talvez, quem sabe?
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Meu pedacinho do céu

Aline Rodrigues Alves

Como ainda tenho vivas na memória as histórias 
da minha infância. Eu esperava, ansiosamente, pelo 
passeio do fim de semana. Adorava quando meus pais 
anunciavam que íamos para as “águas” de Furnas.  

Lembro–me como se fosse hoje!  As leis de trânsito 
ainda não eram tão rigorosas. Assim, meu tio, Valdete, 
enchia seu caminhão amarelo, modelo 1313, de pessoas, 
colchões, barracas de lona, comidas, caixas de isopor e 
lá íamos nós, passar o final de semana acampados às 
margens do Lago de Furnas.

A vida era mais simples naquela época. Como 
era bom ver aquela meninada correndo em direção 
ao lago, quando o caminhão amarelo chegava ao 
local do acampamento. Era aquela euforia para entrar 
na água! Levávamos boias feitas de câmara de ar 
de pneu de caminhão, pois queríamos ir mais para 
o meio da represa. A farra era muito boa! Protetor 
solar, repelente, essas “frescuras” do mundo atual? 
Que nada! Queimávamos a cara ao sol, porque não 
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queríamos sair daquelas águas deliciosas, nem por 
um minuto sequer. Cada momento vivido ali, pertinho 
daquele mar, era precioso demais.

Passávamos as noites cantando em volta da roda 
de música, ao som do violão do meu pai, a sanfona 
do tio Totonho e o cavaquinho do Hélio. Dançávamos 
forró, contávamos histórias, fazíamos a comida em 
fornalhas improvisadas, dormíamos, todo mundo, bem 
juntinho, na carroceria do caminhão, sob a proteção de 
uma barraca de lona.

Há quem possa pensar que isso está mais para 
um “programa de índio” do que para um passeio de 
verdade. Sem internet, sem celulares, sem wi-fi, sem 
redes sociais, sem água quente para tomar banho 
(porque tomávamos banho era na lagoa mesmo), 
sem nenhum conforto. Entretanto, o que faltava, em 
termos materiais, nos sobrava em amor, amizade, 
união e alegria. A felicidade transbordava e as águas de 
Furnas nos banhavam com todos esses sentimentos, 
renovando, em nossos corações, a esperança, a leveza 
e a sabedoria sobre o quanto a natureza pode ser 
generosa!

O tempo foi passando e fomos explorando os 
arredores do Lago de Furnas. Em 1995, minha família 
comprou um lote às margens do Lago, na região de 
Formiga, no distrito de Ponte Vila, onde construímos 
pequenos puxadinhos. No início, não tínhamos energia 
elétrica. Utilizávamos lampiões a gás e ainda continuá-
vamos a tomar banho na lagoa. Para encher a caixa 
d’água, contávamos com um artefato manual feito 
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com roda de bicicleta, o que levava cerca de cinquen-
ta minutos. Quando chegou a energia elétrica, passa-
mos a utilizar um motor elétrico, que ficava na cisterna 
para bombear água para as caixas, e passamos a tomar  
banho no banheiro.

Também era muito bom na época de estiagem, 
quando parte da água secava. Vinha toda a meninada 
e íamos brincar na parte, que antes estava submersa. 
Apareciam pequenas aves, que faziam ninhos escon-
didos no meio do capim baixo e fingíamos mexer nos 
ninhos, para que as aves corressem atrás de nós.  Como 
o solo permanecia encharcado, atolávamos até a coxa e 
precisávamos da ajuda de alguém para nos puxar e tirar 
do atoleiro. Era muita adrenalina! Nessa época também, 
crescia uma vegetação rasteira, com cheirinho de gelol. 
Colhíamos molhos dela e fazíamos soluções misturadas 
com álcool, para passar nos machucados. Na época da 
cheia, atravessávamos o lago, de uma margem a outra, 
usando um litro descartável como boia. Que perigo! 
Nossas mães nem notícia davam das estripulias que 
fazíamos.

Algum tempo depois, nossas famílias, que já eram 
numerosas, foram aumentando e, por causa disso, 
alguns de nós compramos outros lotes e construímos 
casas individuais. Nada é mais como era antes. Hoje 
temos mais conforto em nossas casas: banheiros com 
chuveiro elétrico, televisão, piscina, churrasqueiras 
elétricas e som. No entanto, não temos mais a gostosa 
sensação de viver de maneira simples, apreciando o 
que de melhor a natureza nos oferece todo dia. 
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Às vezes, fico pensando em que medida todo 
esse progresso e tecnologia, que temos disponível 
atualmente, são facilitadores da vida. Para muitos 
de vocês, que não viveram em uma época antes da 
chegada da energia elétrica, acredito ser inconcebível 
imaginar a vida sem esse recurso e tudo o que ele nos 
propicia.

Refiro–me aqui, aos valores sociais e familiares 
que, muito embora “iluminados” pela luz elétrica, 
têm se perdido no escuro dos hábitos, que estão 
cada vez mais arraigados em torno dos celulares e 
seus aplicativos, das redes sociais e dos canais de TV. 
Ao mesmo tempo em que estamos constantemente 
conectados, encontramo-nos isolados, de cabeça 
baixa, mergulhados em nossas redes sociais.

Infelizmente, há muitas coisas que a internet 
ainda não pode fazer por nós. Há descobertas que 
só uma boa conversa, o olhar no fundo dos olhos e o 
colocar-se, por um instante, no lugar do outro, podem 
nos revelar.

Nas andanças pelos arredores do Lago de 
Furnas, conheci um lugarejo muito charmoso e com 
um visual de tirar o fôlego: Santo Hilário. Trata–se de 
um pequeno distrito do município de Pimenta. 
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Lago de Furnas banhando Santo Hilário/MG.

Fonte: Vitória Foto e Vídeo

Estava passeando pelas ruas de Santo Hilário, 
quando vi uma pequena igreja. Pareceu-me muito 
bonita, com uma energia que me transmitia muita paz. 
Em volta da igreja, uma pracinha com alguns bancos e 
árvores que faziam sombra. Era um convite para sentar 
um pouquinho e pensar na vida. 



|  80  |

Atual Igrejinha de Santo Hilário/MG.
Fonte: Vitória Foto e Vídeo

Conduzida por aquela energia boa, sentei–me um 
bocadinho no banco da pracinha e fiquei admirando 
a paisagem daquele lugar. Avistei, ali pertinho, uma 
senhora que aparentava ter os seus tenros 85 anos, 
sentada no banco de madeira do alpendre da sua 
casa. Como ainda sou adepta de um bom dedinho de 
prosa, fui até a varanda. Parecia ser muito humilde. 
Se chamava Conceição. Cada palavra que saía daquela 
cabecinha branca, trazia recortes de um passado 
marcado por lembranças doces, como as que narrei de 
minha infância, mas também lembranças muito tristes, 
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Atual Igrejinha de Santo Hilário/MG.
Fonte: Vitória Foto e Vídeo

Conduzida por aquela energia boa, sentei–me um 
bocadinho no banco da pracinha e fiquei admirando 
a paisagem daquele lugar. Avistei, ali pertinho, uma 
senhora que aparentava ter os seus tenros 85 anos, 
sentada no banco de madeira do alpendre da sua 
casa. Como ainda sou adepta de um bom dedinho de 
prosa, fui até a varanda. Parecia ser muito humilde. 
Se chamava Conceição. Cada palavra que saía daquela 
cabecinha branca, trazia recortes de um passado 
marcado por lembranças doces, como as que narrei de 
minha infância, mas também lembranças muito tristes, 

de um passado que hoje está submerso pelas águas 
de Furnas. Querendo continuar o assunto, perguntei à 
Dona Conceição: 

– Mas esse Santo Hilário é um lugar muito bonito, 
né, Dona Conceição? 

– É sim, minha filha. Apesar de tudo o que “nóis já 
passou”, esse aqui é meu pedacinho do céu!

– Como assim, Dona Conceição? O que aconteceu?
– Ah, minha filha! Só “cê vendo”! Eu “tô” muito 

velha, “mais” eu ainda lembro. Eu nunca saí daqui, sou 
nascida e criada num bico que tem lá em baixo, na água 
do Capetinga. Lembro quando era o Rio Grande, que tá 
ali até hoje e depois as Furnas veio, a água de Furnas. 
Quase morri de desgosto no dia que o homem veio 
aqui trazer o pagamento das Furnas. Acho que era um 
engenheiro. Eu falei com ele assim: o quê que esses 
capetas têm que vir aqui mexer com “nóis”? “Nóis” tá 
quietinho aqui. Ninguém nunca veio fazer umas coisas 
dessas! Aí ele sapateou, ficou nervoso e me respondeu: 
Tá aí, o dinheiro. Se a senhora quiser aceitar, bem. Aí 
eu respondi pra ele: “Nóis” queria era ficar quieto aqui 
dentro de Santo Hilário, porque aqui é o cantinho do céu! 
E me retrucou: Pois a senhora que arranje outro cantinho 
do céu! Aí, minha filha, sabe o que aconteceu? O povo 
teve que pegar as roupas, engolir o choro e sumir. Foi 
triste demais! O povo chorando por causa das casas, só 
“cê” vendo. Que dó! Precisou desmanchar tudo. Porque 
quase ninguém queria largar lá em baixo. Você tá vendo 
essa igreja aí? Pois a nossa antiga igreja, que tá lá debaixo 
d´água, era muito mais bonita. Tinha tipo um alpendre, 
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uma varanda em cima, de fora a fora, onde as moças 
cantavam. Era muito bonito! Era lindo demais.

Perguntei a ela se o pessoal de Furnas se propôs 
a construir a nova igrejinha de Santo Hilário e ela 
continuou sua narração:

– Sabe a igreja? Veio gente pra tirar o piso 
da igreja, porque ela era linda demais! E foi assim, 
enquanto uns tiravam o piso, outros trabalhavam, 
escavavam, para que nós pudéssemos conservar, ao 
menos, alguma coisinha. Que tristeza, minha filha! Eles 
iam desmanchando a igreja e nós chorando. Algumas 
pessoas queriam nos consolar e falavam que íamos 
construir outra igreja ali, mas não é igual a nossa, não.

Antiga igreja de Santo Hilário/MG.
Fonte: Arquivo pessoal de Antônio Cândido Marques
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Perguntei como era a antiga Capetinga. Ela deu 
um sorriso e disse:

– Isso tudo era simples, você precisava ver que 
gracinha! Sabe essa rua lá de trás? – Dona Conceição 
apontava – Se você visse aquela rua desde que 
começou... era a Rua do Sapé. Pegava lá em baixo, 
na ponte, até terminar aqui em cima. Era só casinha 
“barriada”, sabe? Pois é, tudo “barriada”, coberta de 
capim. Eita, vida boa! O povo tudo naquela bondade! 
Todo sábado nós colocava o pau pra quebrar, 
nós dançava um forró arretado. “Nóis” tinha aqui 
também, que eu lembro, era o Vapor, que era tipo uma 
embarcação que trazia e levava gente pra passear, 
viajar. Aí nós íamos para a beira da represa, esperar o 
Vapor chegar. 

Ao ouvir este trecho da história, fiquei pensando 
no valor simbólico e cultural que estas pessoas 
perderam. Parte de muitas vidas debaixo d’água. E, por 
falar em água, perguntei se, em sua memória, ainda 
estava viva a lembrança do dia em que a água chegou. 
Ela respondeu:

– Mas só “cê’ vendo uma coisa, minha filha. Passou 
um tempo e veio a água. Se “cê” visse a quantidade 
de horta que secou, laranjeira, jabuticabeira, tudo 
quanto há. Aí, quem queria ir embora, foi. E os que 
não puderam ir, tiveram que aceitar o pagamento que 
Furnas mandou. Esse dia do pagamento pelas nossas 
casas foi um dia de luto! 

Enquanto Dona Conceição narrava os fatos ocorri-
dos na época da inundação, meu pensamento ia acom-
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panhando, imaginando como deve ter sido difícil viver 
tudo isso.  Tive a sensação de que era um filme ou um 
sonho, mas não! São fatos reais, desconhecidos pela 
maioria de nós, que vivemos nos arredores do Lago de 
Furnas. Então perguntei o que eles fizeram e onde ti-
nham ido morar.

– Olha, o dinheiro que Furnas pagou era mixaria, 
não dava pra nada não. Aí nós mudamos. Atravessamos 
o rio e fomos pedir morada para o Pedro Dutra e 
moramos lá por muito tempo. Depois, fomos para o 
Juca Pompéu e só então que voltamos pra nossa terra.

Não sabia quanta dor e quanta tristeza aquele 
lindo mar de águas azuis, que estava logo ali abaixo, 
escondia! E a história não parava por aqui. Senti, nos 
olhos de Dona Conceição e também no tom de sua voz, 
um profundo pesar, por não ter tido escolha. Um pesar 
de quem amava seu lugar por cada pequeno detalhe, 
e infelizmente, não teve como mudar os rumos dessa 
história. 

Estupidez a minha, descobrir há pouco tempo, 
que as “minhas águas de furnas” não eram um 
presente construído apenas pela nossa mãe natureza! 
Rios foram transpostos e desviados dos seus cursos 
naturais para encher o grande reservatório da represa 
de Furnas. Além disso, pessoas perderam suas casas, 
sua vida, seus amigos e sua identidade cultural, para 
dar lugar às águas. Se hoje temos energia elétrica em 
nossos lares e desfrutamos de todo o conforto que ela 
pode nos proporcionar, saibamos, pois, que tudo isso 
foi às custas de muito sofrimento. Digo não somente 
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do valor em dinheiro que essas pessoas perderam, 
mas principalmente do valor sentimental de uma vida! 
É nítido, na narrativa dessa humilde senhora, o grande 
pesar por ter sua história inundada; por ter perdido um 
pedacinho do céu onde morava e não ter conseguido, 
em meio a tanto sofrimento, vislumbrar oportunidades 
de recomeço. Tempos difíceis foram aqueles! Com um 
pouquinho de alteridade, é possível que cheguemos 
bem à margem da dor e da tristeza que ficaram no 
coração dessas pessoas.

Por outro lado, a construção da Hidrelétrica de 
Furnas propiciou, às regiões Sul e Sudeste do nosso 
Brasil, um desenvolvimento econômico importan-
te. Além disso, quem, nos dias atuais, conseguiria 
viver sem esse precioso recurso que as águas dos 
nossos rios podem gerar? Acredito que não dá mais 
para voltarmos no tempo e tomarmos banho no 
lago, tampouco vivermos sem smartphones, tabletes,  
wi-fi, geladeira, micro-ondas, televisão, ferro de pas-
sar roupas, entre outros eletrodomésticos essenciais 
à vida moderna. Entretanto, em respeito a tantas pes-
soas que perderam tudo, para que hoje tivéssemos 
energia elétrica, o mínimo que podemos fazer é resga-
tar essa história e torná-la conhecida, principalmente 
pelos mais novos.
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ste livro é fruto do projeto “A Contação de 

Ehistórias no desenvolvimento de atitudes para o 
uso racional e preservação da água”. Esco-

lhemos, como público alvo, os alunos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. 

Você entrará no mundo das Águas de Furnas, por 
meio das histórias de personagens cativantes: Dona 
Esmeralda, uma pedra preciosa; o Piloto da balsa, um 
senhor muito bom de prosa; Toinzinho, dono de uma 
sabedoria invejável; Juca Terra, exímio contador de 
histórias e Dona Conceição, uma senhorinha muito 
simpática. 

Você lerá histórias inéditas sobre a construção da 
Usina Hidrelétrica de Furnas e aprenderá o quanto a 
preservação dos recursos hídricos é importante. 
Esperamos que você se envolva socialmente, em 
discussões sobre a crise hídrica, juntamente com seus 
professores. E, acima de tudo, desejamos que você 
mergulhe nas histórias desses protagonistas, que 
tanto nos ensinaram, durante a produção dessa obra. 

         
A equipe.
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