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RESUMO 
 
 
A transformação do discurso da água como recurso natural renovável, para 

água como recurso natural limitado, dotado de valor econômico, vem estimulando a 
produção intelectual - técnica, científica e informacional - e fundamentando novas 
formas de controle e regulação do uso dos mananciais. Os estudos técnico-
instrumentais têm fundamentado a instauração de novos mecanismos de cobrança e 
ampliando a mercantilização do uso da água. Todavia, simultaneamente, numa 
crítica ao tratamento mercantil, vêm se acumulando, nas Ciências Humanas, novas 
reflexões e formas de abordagem do tema “recursos hídricos”. São estudos voltados 
às questões sociopolíticas, tais como: movimentos de luta pela água; análise da 
participação dos diferentes grupos sociais na gestão dos recursos hídricos; formas 
tradicionais de apropriação e uso da água. A tese ora apresentada, está em 
conformidade com as reflexões críticas, concernentes à temática dos “recursos 
hídricos” e pretende contribuir com a abordagem social da água, na Geografia. O 
foco do estudo foi a investigação das territorialidades construídas em torno dos 
mananciais, em Garanhuns/PE. Ao examinar as práticas de  apropriação, uso e 
controle dos recursos hídricos locais, desvendamos enunciados que sustentam o 
discurso da qualidade mineral das águas do munícipio e a relação desses discursos 
com a manutenção das tradicionais atividades de lavadeiras e, principalmente, dos 
aguadeiros que circulam na cidade. Com a pesquisa, intencionamos dar voz e 
visibilidade à fenômeno de aparência trivial. Ao revelar como lavadeiras e 
aguadeiros constroem suas territorialidades em torno da água, o pretendido foi 
retirá-los da “invisibilidade” e colocá-los no centro do debate socioespacial que 
envolve à água. Para tanto, Na leitura, interpretação e compreensão do fenômeno, 
adotamos como aporte metodológico, dispositivos pertencentes à Análise do 
Discurso, acionando categorias como discurso, enunciado, formação discursiva e 
interdiscurso. Apesar de ter partido de um estudo de caso, a pesquisa tem 
abrangência social ampla, pois o uso das águas envolve diferentes sujeitos e suas 
mútiplas ações que, direta ou indiretamente, repercutem no compartilhamento do 
patrimônio natural de uso comum. Com o processo e os resultados da pesquisa, 
estamos acrescentado referenciais teóricos e práticos para que os diferentes dizeres 
e ações dos homens simples sejam contemplados na gestão dos recursos hídricos. 
Fazer ressoar os dizeres dos homens simples, corresponde a fazer uma leitura da 
realidade que ultrapassa a perspectiva daqueles que falam deles ou por eles. Assim, 
nos aliamos à racionalidade que tem como primazia promover à maior interação 
entre saberes formais e informais, trazendo aos estudos geográficos novas formas 
de abordar e compreender o espaço. 
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Abordagem social da água; Discursividade e Territorialidade; Lavadeiras e 

Aguadeiros.  

 

 



ABSTRACT 
 

 The variation from the discourse of the water as a renewable natural resource 
to the water as a limited natural resource, invested of economic value, has been 
stimulating intellectual production – technic, scientific and informational – and 
founding new forms of control and management on the use of fountains. The 
technical and instrumental studies had instantiated the establishment of new 
collection mechanisms and amplifying the commercializing of the use of water. 
However, simultaneously, as a critic of the commercial treatment, has been 
accumulating, on Human Sciences, new reflections and ways of approaching of the 
theme “hydric resources”. These are studies focused on sociopolitical issues, such 
as: fighting movements for the water; analysis of participation of different groups in 
the management of hydric resources; traditional forms of appropriation and use of 
water. The thesis presented here are in conformity with the critic reflections 
concerning on the “hydric resources” theme and intends to contribute with the social 
approach on the water in geography. The focus was an investigation of the 
territorialities built around de fountains, in Garanhuns/PE. By examining the 
appropriation, use and control practices of the local hydric resources, we discover 
statements that sustain the mineral quality discourse of the water in the county and 
the relation of these discourses with the maintenance of the traditional activities of 
the laundress and, mostly, of the water carriers that walks in the city. With this 
research, we intend to give voice and visibility to an apparently trivial phenomenon. 
By revealing how the laundress and water carriers build their territories around the 
water, the objective was to remove their “invisibility” and put them on the core of the 
social and spatial debate which involves water. To do so, on the reading, 
interpretation and comprehension of the phenomenon, we adopt, as a 
methodological benefit, mechanisms belonging to the Discourse Analysis, using 
categories such as discourse, enunciation, discursive formation and interdiscourse. 
Notwithstanding this is a case study, the research has a wide social reach, therefore 
the use of water involves different subjects, and their multiple actions, direct or 
indirectly, reflects on the sharing of the common use of natural patrimony. With the 
process and the achievements of this research, we aim to contribute with theorical 
and practical references for the different speeches and actions of the lowly men be 
contemplated on hydric resources management. To reflect the discourses of lowly 
men corresponds to make a registry of the reality that exceeds the perspective of 
those who speak of them or by them. On that, we combine ourselves to the rationality 
that has on priority to promote a bigger interaction between formal and informal 
acknowledgements, bringing to the geographical studies new ways of approaching 
and understanding space. 
 
 
Key-words: Social approach on water; Territorialities;  Laundress; Water Carriers, 
Discoursivity. 
 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 
 
La transformation du discours sur l‟eau en tant que ressource naturelle 

renouvelable, sur l‟eau en tant que ressource naturelle limitée, représentant une 
valeur économique, impulse une production intellectuelle – technique, scientifique et 
informative – et structure de nouvelles formes de contrôle et de régulation des 
ressources. Les études techniques et instrumentales ont pour fondement 
l‟instauration de nouveaux mécanismes de récupération et de marchandisation de 
l‟accès à l‟eau. Néanmoins, en parallèle émergent des critiques au traitement 
mercantil, dans le champ des sciences humaines, impulsant de nouvelles réflexions 
et abordages autour du thème des “ressources hydriques”. Ces études procèdent de 
questionnements sociopolitiques, tels que: mouvement de lutte pour l‟eau, analyse 
de la participation des différents groupes sociaux dans la gestion des ressources 
hydriques, formes traditionnelles d‟appropriation et d‟usage de l‟eau. La thèse que 
nous présentons ici s‟inscrit dans cette perspective critique propre à l‟étude de la 
thématique des “ressources hydriques” et prétend apporter une contribution à travers 
une approche sociale de l‟eau s‟inscrivant en géographie. Cette recherche se centre 
sur l‟étude des territorialités construites autour des sources hydriques, dans la ville 
de Garunhuns de l‟état de Pernambouco. En examinant les pratiques 
d‟appropriation, d‟usage et de contrôle des ressources hydriques locales, nous 
décryptons les déclarations qui soutiennent le discours sur la qualité minérale des 
eaux de la municipalité et la relation de ces discours avec le maintien des activités 
traditionnelles des lavandières et, principalement, des porteurs d‟eau qui circulent à 
travers la ville. A travers cette recherche, nous aspirons à donner une voix et une 
visibilité à un phénomène en apparence trivial. En révélant comment des lavandières 
et des porteurs d‟eau construisent leurs territorialités autour de à l‟eau, nous 
prétendons les sortir de leur “invisibilité” et les remettre au centre du débat social et 
spatial propre à l‟eau.  A cette fin, la lecture, l‟interprétation et la compréhension du 
phénomène s‟appuient sur des méthodologies relevant de l‟analyse du discours, 
mettant en oeuvre des catégories telles que discours, énoncés, formation discursive 
et interdiscursive. Au-delà du fait d‟être une étude de cas, cette recherche relève 
d‟une couverture sociale ample, l‟usage de l‟eau impliquant différents sujets et leurs 
actions multiples, directes ou indirectes, qui se répercutent dans le partage de ce 
patrimoine naturel d‟usage commun. A la lumière du processus et des résultats de 
recherche, nous visons à apporter une contribution s‟appuyant sur des références 
théoriques et pratiques afin que les différents discours et actions des hommes 
simples soient pris en considération dans la gestion des ressources hydriques. 
Donner un écho aux discours des gens simples implique ainsi une lecture de la 
réalité qui dépasse la perspective de ceux qui parlent d‟eux et à leur place. De cette 
façon, nous nous appuyons sur l‟approche rationnelle dont la priorité reste de 
favoriser les interactions entre savoirs formels et informels, apportant ainsi aux 
études géographiques de nouvelles formes d‟appréhension et de compréhension de 
l‟espace. 

 
 

Mots-clés: Approche sociale de l‟eau; Territorialités ; Lavandières ; Porteurs d‟eau, 
Discours  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A produção de uma tese resulta de inquietações, observações e reflexões que 

acompanham a insistência de uma ideia até ela ser transformada em texto 

acadêmico. Corresponde a um exercício de investigação e de compreensão de um 

fenômeno para o qual o pesquisador apresenta uma resposta à sua manifestação, 

agregando a apreciação que faz do fenômeno às discussões sobre um tema, em 

conformidade como os dados e informações presentes num dado contexto temporo-

espacial. 

 

No sentido acima esboçado, a tese ora apresentada se insere nas discussões 

que têm a temática da água como foco de análise. É uma contribuição à reflexão e à 

abordagem social da água e se situa particularmente nos fóruns em que ela é 

considerada como um bem natural comum, mas territorializado, pois seu uso 

envolve relações de poder. 

 

Constitui-se como um estudo analítico-discursivo no qual a atenção esteve 

voltada ao relacionamento dos sujeitos com os recursos hídricos locais.  Trata-se da 

análise de práticas tradicionais de apropriação, uso e controle dos mananciais que 

contribuíram para o processo de identificação dos sujeitos com as águas da cidade. 

Dirigimos a atenção do estudo às territorialidades construídas em torno das 

chamadas “fontes cristalinas e mineralizadas” existentes no perímetro urbano da 

cidade de Garanhuns/PE. 

 

A pesquisa foi encaminhada a partir de duas questões complementares: uma 

voltada à abordagem da problemática da água nos estudos da geografia humana; e 

a outra vinculada à permanência de práticas tradicionais de apropriação das águas 

locais. A primeira foi como desvendar territorialidades definidas a partir de práticas 

tradicionais de apropriação, uso e controle dos mananciais locais. A segunda 

indagou como as práticas tradicionais de uso das águas, consideradas como meio 

de trabalho que garante a sobrevivência de homens simples, podem ser 

contempladas nas ações e políticas voltadas à gestão e aos cuidados com os 

recursos hídricos. 



 

A realização desta pesquisa foi norteada por dois objetivos: um cuja 

preocupação foi analisar como são construídas as territorialidades em torno dos 

mananciais e sua relação com a permanência de práticas tradicionais de 

apropriação e uso das águas; outro, foi destacar os traços identitários, criados em 

torno dos mananciais, como importante dispositivo de reflexão a ser contemplada 

nas políticas públicas de gestão da água e de ordenamento territorial vinculado à 

proteção dos mananciais. 

 

Para atingirmos nossos objetivos, analisamos discursos1 e enunciados, 

presentificados no saber dominante (técnico, científico, informacional) e no saber do 

senso comum, que põem em evidência os processos e os sujeitos que se apropriam, 

usam e controlam o acesso às águas locais. A partir dos resultados da pesquisa, 

pretendemos acrescentar referenciais teórico-práticos que contribuam para que 

dizeres e fazeres dos homens simples sejam devidamente analisados para uma 

verdadeira implantação da gestão compartilhada das águas. 

 

Defendemos que a permanência das práticas tradicionais de apropriação e 

uso das águas ultrapassa as determinações políticas, ideológicas e mercadológicas 

que atualmente sustentam as ações de regulamentação e controle dos recursos 

hídricos. Elas nos dão indícios de que, em torno dos mananciais, são construídas 

territorialidades2 que, além de resultarem das  relações de poder, também são 

definidas a partir dos sentidos que os diferentes sujeitos atribuem à água. 

 

Para exprimir a hipótese da tese, tivemos como princípio que a atual política 

de gerenciamento dos recursos hídricos assegura a questão dos usos múltiplos, 

mas não concede a devida atenção à diversidade de sentidos e de traços identitários 

marcados pelo relacionamento dos sujeitos com a água. Traços identitários que 

                                                 
1
 O discurso aqui ultrapassa a concepção estritamente linguística. Está sendo concebido como uma 

manifestação material da língua, porém implicando uma exterioridade a ela. Tem a conotação 
apontada por Fernandes (2005, p. 20), ou seja, materializa-se no social e revela as condições 
históricas e o lugar sócio-ideológico no qual o sujeito enunciador se posiciona. Citada por SILVA, 
Jeane Medeiros. Em seu trabalho A constituição de sentidos políticos em livros didáticos na ótica da 
análise do discurso. Dissertação (mestrado) defendida na Universidade Federal de Uberlândia, 2006, 
p. 178. 
2
 Enquanto sentimento de identidade, que se inscreve no espaço e se materializa em cada momento 

em uma determinada ordem, e em uma determinada configuração territorial. 



fazem parte da dimensão simbólica e que contribuem para a permanência de 

práticas de apropriação e uso da água que interferem e até influenciam a aceitação 

de que os mananciais são recursos naturais esgotáveis. Acrescentamos que, ao 

menosprezar a dimensão simbólica, a política de gerenciamento dos recursos 

hídricos expõe o silenciamento discursivo que oculta o real valor das práticas 

tradicionais que margeiam a relação dos sujeitos com a água. 

 

Ao enunciar que a “água é um bem comum a todos”, a intenção explícita do 

gerenciamento compartilhado dos recursos hídricos é gerar a semelhança com o 

dito comum segundo o qual “sem água não se vive”. O primeiro enunciado revela e 

oculta, ao mesmo tempo, uma diversidade de sentidos nele impregnados, 

dissimulando interesses variados e, em sua maioria, conflitantes, que apontam a 

relação territorialidade-água materializando-se no agir/sentir diante de um patrimônio 

comum. 

 

No caso em estudo, adotamos por fundamento o pensamento crítico, 

concebido “como um campo de possibilidades” que nos permite definir e avaliar a 

natureza e o âmbito das alternativas ao que está empiricamente dado. O assento 

esteve na busca de uma racionalidade que prime pela consolidação de um 

conhecimento emancipatório, em detrimento do conhecimento regulatório tão 

comum à ciência moderna como defende Santos (2004). 

 

No campo teórico-conceitual, a realização do exercício de investigação e de 

compreensão está assentado na análise dos conceitos de território e territorialidade. 

Contudo, a constância de nossas reflexões encontra-se na concepção de 

territorialidade, categoria analítico-reflexiva que nos auxilia na compreensão dos 

traços identitários e dos diferentes sentidos que margeiam o relacionamento dos 

sujeitos com a água. A concepção de territorialidade exprime o sentimento de 

pertencimento e de identidade socioespacial que pressupõe a preocupação com o 

destino e a construção do futuro. 

 

O esteio metodológico inicial foi a observação in situ, a partir da qual 

captamos dizeres sobre a qualidade dos mananciais da cidade e a justificação para 

a permanência de práticas tradicionais de uso e controle  dos recursos hídricos 



locais. Correspondeu ao momento de escuta para, posteriormente, seguirmos à 

análise e interpretação dos discursos sobre os mananciais de Garanhuns, a fim de 

compreender como os sentidos atribuídos à água interferem e/ou influenciam as 

práticas de uso cuidadoso e acesso duradouro dos recursos hídricos, concebidos 

como patrimônio comum a todos. 

 

No campo metodológico, o desafio residiu na tarefa de articular saberes 

disciplinares envolvendo a Geografia com categorias teórico-práticas da Análise do 

Discurso. A articulação e o diálogo de saberes se constituíram como exercício de 

reflexão, tendo por referencial a adoção de categorias como discurso, interdiscurso, 

formação discursiva e enunciado. 

 

Há dois elementos de originalidade que podemos destacar do estudo 

apresentado: o primeiro está em instigar a inclusão da problemática da água nos  

estudos da Geografia Humana,  particularmente a partir da análise das práticas 

tradicionais de apropriação, uso e de identificação dos sujeitos com os mananciais 

existentes no espaço da cidade. O segundo, reside no fato de ainda não ter sido 

realizado trabalho acadêmico, na Geografia,  focando o estudo das territorialidades, 

erigindo as categorias da Análise de Discurso como método de interpretação e a 

análise de dados, da maneira como foram adotadas nesta pesquisa.  

 

A racionalidade que juntou leitura, pensamento e compreensão como base à 

fundamentação do estudo, foi materializado na construção de dois capítulos. No 

primeiro, intitulado Palavras Iniciais, são apresentadas as reflexões teóricas que 

embasam a discussões da pesquisa. Está composto por dois subcapítulos – À 

Busca do Caminho Analítico-Discursivo e Afinando os Acordes – nos quais são 

apresentados o nosso posicionamento diante da ciência e das categorias território e 

territorialidade, escaladas no exercício de fazer a Geografia na atualidade. 

 

O segundo capítulo – Delineando o percurso metodológico foi dividido em três 

subcapítulos nos quais definimos os dispositivos analítico-discursivos e a forma de 

tratamento dados. No primeiro, Opção pela Análise de Discurso justificamos a 

escolha do dispositivo analítico como uma nova possibilidade de leitura e 

desvendamento do fenômeno da territorialidade; no segundo, Definição das 



Categorias de Análise, explicitamos as categorias acionadas na interpretação dos 

dados; no terceiro, Procedimentos de Investigação e Delimitação do corpus 

Discursivo,  apresentamos os percusos que conduziram à montagem do arquivo 

(dados bibliográficos e empíricos) que subsidiou a leitura e a reflexão de nosso 

sujeito/objeto de estudo. 

 

 No capítulo 3 - Discussões Ambientais: contexto de inserção da problemática 

da água - aventuramo-nos a analisar, no plano discursivo, as relações entre práticas 

socioterritoriais, discursividade e a constituição de regime de verdades alternativas. 

Nele, apresentamos os debates atuais em que a relação natureza-sustentabilidade, 

o uso e esgotamento dos recursos naturais são tomados como foco. As reflexões 

contidas no capítulo 3, estão distribuídas em dois subcapítulos: Territorialização da 

Natureza nos Debates Ambientais  e Discurso Paradigmático da Sustentabilidade 

como Panacéia à Exploração dos Bens da Natureza. Fazer uma exposição da 

relação natureza-sustentabilidade, neste capítulo, é uma forma de pensar uma 

dimensão socioterritorial no discurso da sustentabilidade.  

 

O capítulo 4 - Água como Discurso Inscrito nos Espaços de Poder: aparições 

do objeto de análise - corresponde à análise das formações discursivas técnico-

científicas, do contexto e da situação sob as quais surgem e são dadas condições 

de produção do discurso do gerenciamento da água. Na sua escrita, foram 

contempladas as discussões da Esgotabilidade, Irreprodutividade e Controle das 

Águas, a partir do delineamento da discursividade sobre um “bem comum a todos”. 

Consta também do exame da Dimensão Político-Econômico da “Participação 

Democrática na Gestão das Águas” e dos Velhos Discursos sobre a Gestão e 

Domínio de um “Bem Comum”, a partir da perspectiva de uma gestão compartilhada 

tomada como um novo discurso na territorialização mediada pelas águas. 

 

Para sua escrita, reunimos dados e informações extraídos de um conjunto de 

Leis, Planos, Programas e Projetos institucionais que colocam a água no centro do 

debate ambiental e da gestão pública. Juntaram-se a esses uma série de textos 

produzidos por organizações multilaterais e por pesquisadores que adotaram a 

questão política que contempla o tema da água e seu “poder” territorializante. 

 



As reflexões com ênfase na descrição, interpretação e compreensão do 

fenômeno estudado, focadas na formulação e circulação de discursos e enunciados 

de enaltecimento dos mananciais de Garanhuns e a permanência de práticas 

tradicionais de apropriação das águas locais, foram redigidas em dois capítulos 

analítico-discursivos. 

 

No capítulo 5, Produção do Discurso e Contexto Situacional das Águas em 

Garanhuns/PE, a ênfase esteve na análise de arquivo bibliográfico, a qual 

demonstrou que os mananciais locais dão suporte à constituição da territorialidade, 

defendida por grupos econômico-políticos e intelectuais. O centro da análise foi os 

principais mananciais utilizados, materialmente, como primeira forma de 

abastecimento de água à cidade e, simbolicamente, acionados na afirmação dos 

traços identitários moldados nas amenidades de clima e, especificamente, das 

águas superficiais puras, cristalinas e mineralizadas que vertiam das fontes e 

"minações" existentes no espaço urbano. 

 

Para sua redação, examinamos diversos textos (escritos e orais) dos quais 

foram recortados discursos e enunciados que enaltecem as águas da cidade. A 

partir de recortes de textos, apontamos as diferentes formas de apropriação, 

controle e acesso aos recursos hídricos que contribuíram na afirmação de 

territorialidades mediadas pelas águas. A análise esteve focada, especificamente, 

nos mananciais de surgência que deram à cidade de Garanhuns as designações de 

terra de belas fontes cristalinas e da pureza das águas mineralizadas. 

 

Ainda referente ao estudo de caso, no capítulo 6, foram analisados os 

depoimentos de homens e mulheres que têm a água como meio de trabalho, para 

quem o discurso da qualidade das águas de Garanhuns permanece dando suporte 

às práticas de uso dos mananciais locais e garantindo a reprodução da subsistência. 

Neste capítulo, colocamos em evidência os dizeres e sentidos que os homens 

simples atribuem à água, a qual, ainda hoje, lhes proporciona o meio de trabalho e 

assegura sua reprodução. 

 

Montado com base no enunciado Sem Água a Gente Não Vive, este capítulo 

reflete as práticas tradicionais de apropriação e uso das águas e as territorialidades 



de homens simples, afirmadas em torno dos mananciais da cidade. Contempla as 

identidades socioterritoriais de lavadeiras e aguadeiros (vendedores de água a 

granel), corresponde à abordagem social da problemática dos recursos hídricos, 

associada à reflexão dos sentidos que se atravessam na formulação e circulação 

dos discursos da qualidade das águas, especificamente na cidade de Garanhuns/PE 

e se conforma como nossa ação de denunciar a injustiça e o sofrimento que se 

irrompem no espaço da cidade. 

 

Por fim, faremos o fechamento/reabertura da pesquisa apresentando algumas 

ponderações acerca do tema pesquisado, a partir do caso em estudo. Nele, 

deixaremos concluídos, momentaneamente, os resultados obtidos e as 

proposições/legados que estamos encaminhando à realização de trabalhos futuros e 

à ação de continuar produzindo um “conhecimento prudente para uma vida 

decente”, com base em nossos achados e apreendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PALAVRAS INICIAIS 

 

 

[...] não é possível fazer a geografia sem se constituir, ao 
mesmo tempo, uma consciência geográfica crítica. Construir 
uma consciência assim significa estar na posição de denunciar 
sem cessar que o envelope espaço-temporal gera a injustiça e 
o sofrimento. Não é uma tarefa de bons sentimentos, é uma 
questão de consciência (RAFFESTIN, apud SAQUET, 2008) 
 

 

Ancorada no conteúdo da epígrafe acima, a pesquisa ora apresentada é produto 

da busca sistemática, imperiosa, insistente e coerente, em direção à compreensão 

de fenômemos socioculturais manifestos de modo “quase” imperceptível aos 

interesses dos agentes econômico-sociais, do poder públicos e, em algumas 

situações, ignorados até mesmo por pesquisadores que têm se dedicado à 

problemática da água, enquanto questão social.  

 

Na trilha do fazer científico, almejando à construção de uma consciência 

geográfica crítica, estudamos um fenômeno quase “invisível”, mas que se materializa 

através de relações socioterritoriais presentificado no cotidiano de uma dada 

sociedade. Para tanto, a primazia esteve centrada na produção de um conhecimento 

fundamentado na observação, análise e interpretação do fenômeno de reprodução 

da sobrevivência, por meio da apropriação das águas no espaço urbano de 

Garanhuns. 

 

A produção do conhecimento científico, para dar conta desse tipo de fenômeno, 

tem que primar pela formulação de alternativas teóricas e metodológicas advindas 

de vários domínios do saber, particularmente daqueles que ecoam os dizeres, 

fazeres, saberes dos grupos sociais menos favorecidos. Essa perspectiva de 

abordagem nos coloca diante de uma realidade desafiadora, seja como intelectuais 

ou como homens comuns que se deparam com questões materiais e imateriais que 

instigam e estimulam o desejo pelo conhecer. 

 

 

 



1.1. A Busca do Caminho Analítico-Discursivo 

 

 

 

Fazer uma breve exposição sobre esquemas conceptuais que acompanham o 

fazer científico que marca a Ciência Moderna, especialmente na perspectiva das 

Ciências Humanas, é importante para contextualizar a opção teórico-metodológica 

que fundamenta a análise do sujeito/objeto de nossa investigação. Vale salientar 

que o caminho percorrido durante a realização da pesquisa aqui apresentada não 

teve a tônica da cientificidade sustentada no grau de abstração, modelo sofisticado 

de análise ou generalização científica que ela contém. 

 

Dar visibilidade a fenômenos sociais não nos coloca na condição de pessoa 

que vê ou pensa melhor que as outras, mito presunçoso que comumente é atribuído 

ao cientista, como muito bem nos alerta Alves (2006).  Estudar e trazer à tona 

fenômenos e manifestações socioculturais tidos como “invisíveis”; é abrir-se à 

criatividade e metamorfosear o saber/fazer/dizer comum em conhecimento científico. 

Como afirma Alves, “Se a gente compreender o senso comum poderá entender a 

ciência com mais facilidade” (2006. p. 15). É posicionar e assumir um novo 

compromisso com o sujeito/objeto investigado, como ciência e, em nosso caso 

particular, como novo modo de fazer Geografia. 

 

Começamos por considerar que fatos, informações, fenômenos, situações, 

ações – sociais e naturais – não estão, nem nunca estiveram, dispostos 

aleatoriamente no acontecer cotidiano à espera de que uma mente brilhante apareça 

e venha elucidar seus mistérios, desenevoar suas sombras e trazer-lhes à luz. São 

circunstâncias que somente se mostram à investigação no momento em que 

observamos um fenômeno – objeto do conhecimento – e sua existência passa a 

produzir incômodo, curiosidade, indagação, desejo pelo conhecer. É nessa busca 

pelo conhecer que as diferentes formas de conhecimento nascem: senso comum, 

filosófico, matemático, histórico, social, mecânico, geográfico. 

 



Da conversão do fato, acontecimento ou fenômeno – natural ou social – em 

objeto de investigação, que persegue um “caminho” “racional”, “metódico”, surgiu 

uma forma de saber que recebeu o nome de conhecimento científico. Conhecimento 

que se quer universal por tornar possível a leitura, a interpretação, a compreensão 

de fenômenos observados na realidade, por meio da aplicação de regras, normas e 

leis que expressam uma forma de racionalidade específica, usadas para explicar o 

mundo natural e social. Dessa forma, a Ciência Moderna tornou-se o saber 

legitimamente referendado, baluarte da verdade, mestre no desvendamento da 

natureza – natural e humana – e criador de leis gerais e regras que fundamentam 

investigações e estudos sistemáticos realizados a partir da aplicação de um sistema 

de conceitos e categorias explicativas da realidade. 

 

Foi essa mesma Ciência Moderna, advinda do humanismo iluminista do 

século XVIII, que introduziu a ideia de que o saber científico seria o único capaz de 

“penetrar nos próprios mecanismos da natureza e dobrá-los para os objetivos do 

homem” (BERARDI, 2005, p. 131). Na época clássica da modernidade, o positivismo 

identificava o conhecimento científico com o progresso de felicidade humana. 

Embasada na idéia do positivismo ocorreu difusão do discurso, convicção ou ilusão 

de que o progresso científico, econômico, tecnológico teria o efeito de estender a 

felicidade humana e, por conseqüência, consolidar a superioridade e o poder do 

homem sobre outros homens e sobre a natureza. 

 

Caracterizado como saber superior, pois a ele estaria associada a ideia de 

objetividade, cientificidade, explicações universais, a constituição do conhecimento 

científico redundou na criação dos saberes parcelares formados pelos diferentes 

tipos de ciências: humanas, exatas, agrárias, etc. No caso das Ciências Humanas e 

Sociais, a necessidade de identificação com a racionalidade científica leva ao 

rompimento com o caráter especulativo, herdado da filosofia, para atingir a eficiência 

científica, técnica e econômica,  através da criação de leis racionais como constructo 

de explicação da realidade. Como mencionado por  Santos (2007, p. 61), 

 

 

 



Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também 
um modelo totalitário, na medida em que nega o caráter racional a 
todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus 
princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas. 

 
 

De acordo com os princípios da racionalidade científica, a questão do sentido 

associado a pertencimento, ao transcendente, ao campo ético – elementos de 

subjetividade – submerge com a institucionalização das ciências parcelares das 

quais as Ciências Sociais e Humanas são parte. O conceito de sentido, intrínseco às 

ciências sociais e humanas, passa a ser negado em nome da produção de um 

conhecimento “causal que aspira à formulação de leis, à luz de regularidades 

observadas com vista a prever o comportamento futuro dos fenômenos” (SANTOS, 

2007, p. 63), com base nas leis da natureza, pressuposto que não pode ser 

sustentado pelo sentido, visto que ele é resultante da interação sensorial com a 

empiria, o que reduziria o poder explicativo da ciência enquanto centro produtor de 

verdade universal. 

 

A eliminação do sentido, entendido como interação sensorial com a realidade 

empírica, nas Ciências Humanas é dada pela crescente importância que o raciocínio 

lógico passou a assumir e afirmar como única condição de assegurar a objetividade, 

a cientificidade dos saberes produzidos. A esse respeito, Gomes (2005, p. 94) 

considera  que 

 

A importância do raciocínio lógico [para a Ciência Moderna] é 
fundamental e existe uma seqüência de condutas que procura 
assegurar a objetividade. Do saber assim produzido, o rigor é um 
critério fundamental na atribuição da qualidade e da validade formal 
para obter uma legitimidade científica. A explicação é então 
normativa, visto que ela faz da realidade uma representação com 
rigor e força de verdade. 

 

No início do século XX, a razão técnico-científica de base cartesiana, que 

vigorava na Ciência Moderna e influenciava profundamente as Ciências Humanas, 

foi questionada. As brechas não preenchidas pelo conhecimento científico, de 

concepção positivista, levam à fundação da Teoria Crítica do conhecimento e da 

sociedade, defendida por intelectuais de inspiração marxista, que fundaram a 

chamada Escola de Frankfurt, defendida por pensadores como Adorno, Hokheimer, 

Marcuse, Habermas e outros que influenciaram o pensamento crítico nas Ciências 



Humanas, em geral, também referenciados nos estudos da vertente da Geografia 

crítica. 

 

A teoria crítica da sociedade e do conhecimento consolida-se como 

movimento de contestação à ciência positivista, considerada como a face do saber 

que constrói modelos abstratos, neutros, funcionais e utópicos como caminhos 

explicativos da constituição da sociedade, da produção e reprodução das relações, 

das instituições e das práticas sociais, negando assim as desigualdades produzidas 

sob as condições capitalistas. O discurso crítico que se desenvolve em paralelo à 

corrente pragmática, coloca-se contra as generalizações e universalizações 

abstratas, assentadas nas teorias naturalistas, empiricistas, positivistas e 

funcionalistas que representam a ideia de uma sociedade homogênea, harmônica e 

perfeita. 

 

A busca dos pensadores críticos concentrou-se na compreensão prática do 

mundo e na construção de esquemas conceptuais como caminhos à emancipação 

social, em contraste com o status quo defendido pelas teorias lógico-formalistas. 

Segundo Soja, sejam quais fossem suas fontes e ênfases particularizadas, o eixo 

central da teoria social crítica assenta-se na “constante reafirmação de que o mundo 

pode ser modificado pela ação humana, pela práxis” (SOJA, 1993, p. 22). Dessa 

forma, o conhecimento científico fundamentado na vertente teórica crítica, de 

inspiração marxista, representou uma abertura e um entrelaçamento com os 

movimentos sociais. 

 

O cerne da teoria crítica moderna esteve na articulação entre teoria e prática, 

na orientação para a emancipação e na ideia de que a verdade possui caráter 

histórico, formador da consciência humana. Seria essa consciência humana, no 

geral, que impulsionaria a vontade social para romper todos os cerceamentos 

exógenos e uma inscrição crítica do poder social e da subjetividade potencialmente 

revolucionária. A “história” passava então a constituir-se como modalidade e 

caminho explicativo e interpretativo na confrontação crítica da realidade. 

 

Esquema conceitual e sistema produtor de conhecimento, a teoria crítica 

moderna notabilizou-se como pensamento hegemônico, no período entre as década 



de 1930 e 1970, centrando o discurso na filosofia e na economia política marxistas e 

na exigência de uma lógica de classe, lógica proletária, lógica socialista únicas 

capazes de transformar a realidade. Seus preceitos tinham como eixo o 

materialismo histórico adotado como caminho de leitura e interpretação do mundo 

empírico e do mundo da teoria. 

 

O pensamento crítico historicista de então, transformou-se em seu contrário. 

Crítico por essência, desembocou num dogmatismo, representado numa abusiva 

sistematização: o “dia-mat” oficial3 institucional. O pensamento dialético limitado à 

análise materialista histórica tornou-se o suporte de uma ideologia que, 

precisamente, liquida em ato a “negatividade” e a própria reflexão crítica da dupla 

determinação de verdade/falseamento de todo e qualquer conhecimento que se quer 

explicativo da realidade/materialidade social. 

 

Santos (2007) considera que a imperiosa necessidade de constituição da 

metanarrativa, ou seja, a construção de um sistema produtor de verdade universal e 

de um conhecimento totalizante sobre a sociedade, conduziram, no final no século 

XX, os questionamentos direcionadas à abordagem materialista histórica, dominante 

na Teoria Crítica. Embora imbuída de saber emancipador da sociedade, a 

racionalidade cognitivo-instrumental permaneceu como o caminho percorrido pela 

teoria social crítica, transforma-se também em um “conhecimento-regulação”4. 

 

Com as “grandes revisões” dos marxismos, no final do século XX, os 

contextos material e intelectual da moderna teoria social crítica começaram a mudar. 

Entram em cena outras vias de legitimação do saber, diferentes daquelas abertas 

pela racionalidade objetivista da ciência. Ao lado de novos objetos e conceitos, a 

                                                 
3
 Expressão usada por Lefebvre (1995), pela qual faz uma crítica à sistematização da dialética 

materialista e sua institucionalização, instrumentalização pelo comunismo de Stalin. Para o autor, o 
“tratado de materialismo dialético” deveria ser retomado, completamente desvinculado da 
sistematização filosófica, cujos inconvenientes o plano inicial nem sempre soube evitar. 
4
 O que aqui está sendo chamando de conhecimento regulação, refere-se a todo conhecimento 

dominado pela racionalidade cognitivo-instrumental que marca o ethos científico da modernidade. 
Santos concebe o conhecimento regulação como uma trajetória entre um estado de ignorância que o 
autor designa por caos e um estado de saber designado como ordem. A ordem é a forma 
hegemônica (forma positiva) de saber, o que representa o controle sobre o fenômeno, enquanto o 
caos é a forma hegemônica de ignorância, portanto o não saber, dado sua imprevisibilidade. Esse é 
um dos pressupostos que vem sendo questionado pelos atuais paradigmas da ciência, por alguns 
chamados de paradigmas pós-modernos, opondo o conhecimento emancipação ao conhecimento 
regulação (SANTOS, 2007, p. 79-81). 



inspiração, o sentimento, a indeterminação, a polimorfologia, a polissemia passam a 

ser incorporados como caminhos explicativos tendencialmente multidimensionais ou 

integrativos, indicando a possibilidade de novas propostas epistemológicas e 

metodológicas. 

 

Surgem caminhos teórico-metodológicos que questionam a razão totalizante, 

objetivando superar a divisão dominante entre ciências da natureza e ciência da 

cultura, aqui nos referindo as contribuições de MORIN (1999, 2002, 2007) e 

LATOUR (2000).  Irrompem reflexões científicas, filosóficas e críticas dos sujeitos 

comuns, dos movimentos sociais que põem em cheque a generalização e os 

procedimentos básicos que fundamentaram o conhecimento científico produzido sob 

o prisma do modernismo, trazendo como resultado a ascensão da chamada vertente 

Crítica Pós-Moderna (GOMES, op.cit. 2005, p.21). 

 

A abertura a uma postura pós-moderna, segundo Santos (2007), foi 

evidenciada pelas ideias de Foucault (2010, 2000, 1996), cujo grande mérito estava 

centrado em revelar as opacidades e os silêncios produzidos pela ciência moderna, 

mesmo na chamada vertente teórica crítica. Em sua vasta obra, Foucault se 

posiciona como um pensador que busca reformular o papel desempenhado pelo 

intelectual nas sociedades contemporâneas.  

 

As ideias defendidas por Foucault estão associadas ao resgate dos “saberes 

sujeitados”, pertencentes a grupos aos quais não se reconheceria legitimidade 

discursiva. São saberes derivados do psiquiatrizado, do doente, do enfermeiro, do 

delinquente etc. que apontam para formas de conhecimentos que teriam sido 

continuamente desqualificadas no percurso histórico dos conhecimentos praticados 

na ciência regulatória. O pensamento foucaultiano, conformou-se como busca de 

regimes da verdade alternativa, apontando outras formas marginalizadas do 

conhecer, suprimidas e desacreditadas pela ciência moderna; daí porque suas 

ideias foram julgadas como pós-modernas, concepção que é rejeitada por Santos 

(2007). 

 

A constituição de regime de verdade alternativa apresenta-se a partir da 

proposta de uma nova racionalidade que articula (re)invenção teórica e 



metodológica com as diferentes formas de pensar a realidade/materialidade social, 

caracterizada pela fluidez das fronteiras disciplinares e pela permeabilidade e 

diálogo do/com os diferentes modos de conhecimento e de posicionamento do 

pesquisador. Trata-se de uma racionalidade que busca a compreensão, em 

detrimento da explicação, em oposição aos discursos totalizantes das grandes 

narrativas e das metanarrativas. É aberta à dinâmica desconstrução/reconstrução, 

como diz Nunes (1996), e voltada ao reconhecimento da importância da 

contingência, da indeterminação, da complexidade e da situacionalidade. 

 

Dessa forma, objetos materiais e simbólicos, supostamente banais, começam 

a assumir a condição de protocolo, artefato, matéria-prima, fonte de inspiração que 

levam à investigação científica. Assim, cenas/situações do cotidiano comum passam 

a adquirir o status de objeto de pesquisa e sua abordagem faz-se por caminhos que 

o cientista perseguirá, na busca da captação da realidade social à qual seu objeto de 

análise está submetido. A esse respeito, Najmanovich (2003, p. 34) afirma que: 

 

Na atualidade depois de vários séculos sob o império dos métodos 
hipinotizados ainda pelo discurso moderno, estamos começando – 
ainda que timidamente – a sacudir-nos com o jugo desse feitiço 
metódico, a navegar nos mares da incerteza e da criatividade. Mas o 
preço que temos que pagar para isso inclui a renúncia à ilusão de um 
saber garantido e absoluto. Essa não é uma tarefa simples, pelo 
contrário, requer a aceitação de nossa finitude, de nossa limitação, 
da incompletude radical de todo conhecer. Não obstante, essa é a 
única forma de abrir as portas à invenção, à imaginação, ao destino e 
à diferença. Em contrapartida, pelo espaço assim regenerado, 
poderá entrar o erro, mas, em caso contrário, não termos nada mais 
que a eterna repetição do mesmo, já dado. 

 

Entra em cena o ordinário dos sentidos, expressão usada por Certeau (1994), 

e caem velhas certezas elitistas, propostas pelo conhecimento produzido com base 

na racionalidade moderna, que defendiam que as classes dominadas jamais 

inventavam porque elas estão muito absorvidas pelas lógicas do cotidiano. Certezas 

que admitiam apenas que: “No limite os proletários, as massas, o povo [...] teriam tal 

necessidade vital de universos logicamente estabilizados que os jogos de ordem 

simbólica não os concerniriam” (PÊCHEUX, 2002, p. 52-53). 

 



Correndo o risco de navegar nos mares da incerteza, voltamos nossas 

atenções à realização desta pesquisa assentada na investigação de natureza 

analítico-discursiva. A tarefa aqui é, pois, a de interpretar o fenômeno de 

apropriação e uso de mananciais por homens simples que têm a água como meio de 

reprodução de sua sobrevivência. Apesar do fenômeno estudado ter um forte 

conteúdo material, visto que a água é um elemento fundamental à própria existência 

da vida humana e não-humana, seus usos muitas vezes estão repletos de  

subjetividades, mergulhados num universo de sentimentos, aspirações, valores, 

crenças e simbolismos que só a perspicácia da investigação pode revelar. 

 

Perseguimos, então, a construção do conhecimento que seja capaz de refletir 

sobre a prática de uma nova racionalidade que possua como foco a busca de 

problematizações ou questões que se coloquem desafiadoras à ciência, aos 

homens, às mulheres, enfim, à própria sociedade. Uma racionalidade em que a 

presença dos indivíduos-sujeitos dos saberes – inclusive os do senso comum – 

tenha importância como permanente projeto para uma ciência que se queira 

cúmplice com a diversidade crítica e autocrítica da vida e, por isso, reconheça a sua 

fragilidade e infinita riqueza (MORIN, 2002). 

 

Aceitar que a compreensão da realidade seja um atributo apenas do saber 

formal, expressa no estudo “autorizado” dos cientistas, é manter o evidente poder 

simbólico do qual a ciência moderna é portadora, a começar pela linguagem, que, 

sabemos, é uma forma de se apropriar do real e dotar o real com atributo próprio. É 

sobrepor ao real o que conceituamos como conhecimento formal. Como diz Santos: 

 

[...] nosso século tem sido demasiadamente polarizado pela oposição 
formal/informal, tanto na ação social, como na análise científica, tanto 
na arte, como na literatura. Agora [...] é tempo de vermos o formal no 
informal e o informal no formal e não assumir posições dogmáticas a 
respeito da positividade ou negatividade de qualquer deles. 
(SANTOS, 2004, p. 223) 

 

Sabemos que o avanço de qualquer área do conhecimento demanda um 

acompanhamento epistemólogico constante. Como sugere Moraes (2005), somente 

através da reflexão epistemológica passamos a checar, continuamente, os 

enunciados gerados num campo de conhecimento. Por isso, consideramos que a 



posse de informação e conhecimento dos meandros que regem a gestão 

compartilhada das águas é uma condição sine qua non para que ocorra o 

engajamento e a participação consciente e crítica dos homens simples, fato que 

acontecerá na medida em que houver diálogo entre os diferentes sujeitos que se 

apropriam e usam as águas. 

 

Nesta pesquisa,  estamos nos dispondo ao diálogo de interpretações teóricas 

que dão subsídios à compreensão da realidade e das práticas socioterritoriais, as 

quais nos propomos compreender/explicar. Entrecruzamento formado pela 

conjugação de vozes, pesquisadores, técnicos, professores e indivíduos-sujeitos 

outros e seus saberes, pois estamos de acordo com as ideias defendidas por Araújo 

(2007) quando diz: 

 

Se dermos aos seres a condição da palavra nos seus muitos saberes 
– os da tradição, os saberes poéticos, os ambientais, os éticos, os 
estéticos, os críticos, enfim, a palavra dos saberes na sua 
complexidade –, cria-se e recria-se na ciência a possibilidade de 
realização de projetos que dialoguem profundamente com a 
amplificação dos horizontes e da crítica da verdade científica, da 
autonomia e da justiça, a meu ver, os propósitos libertadores 
fundamentais para a transformação histórica da humanidade – 
reencantamento da ciência nesses novos tempos que se anunciam. 
(ARAÚJO, 2007, p. 56) 

 

Na “esperança” de ver emergir uma sociedade menos desigual, pensamos 

que será preciso relacionar saberes e conhecimentos dialógicos polifônicos, que são 

saberes que se criam e recriam pela crítica e autocrítica de si mesmos. Para que 

isso aconteça, é imprescindível que as vozes independentes e ao mesmo tempo 

interdependentes e superpostas dos homens simples repercutam nos saberes 

produzidos nas ciências. 

 

 

 

A construção de uma ciência preocupada com a intercomunicação e o diálogo 

de saberes requer, como afirma Santos, que o 

 

[...] conhecimento que se funda na superação das distinções tão 
familiares e óbvias que até há pouco considerávamos insubstituíveis, 



tais como natureza/cultura, natural/artificial, vivo/inanimado, 
matéria/mente, observador/observado, subjetivo/objetivo, 
coletivo/individual, animal/pessoa. Este relativo colapso das 
distinções dicotômicas repercute-se nas disciplinas científicas que 
sobre elas se fundaram. (SANTOS, 1996, p. 39-40)  

 

 

Embasados nas ideias acima apresentadas, acreditamos ser possível a 

adoção de várias teorias, na busca de conhecer o objeto de estudo. E, de acordo 

com Feyerabend (apud SILVA, 2002, p. 224), se pretendermos compreender o 

objeto no livre e pleno exercício de nossa atividade científica, devemos, segundo 

Silva (2002), recorrer a todas as ideias e a todos os métodos, não apenas a reduzido 

número deles.  

 

Opção teórico-metodológica que está no entendimento de que as ciências 

humanas e sociais, tendo o propósito interpretativo, visam compreender a sociedade 

e a cultura, com um interesse emancipatório, isto é, possibilitar a libertação do 

homem da dominação técnica e proporcionar sua realização enquanto ser social. 

 

Apesar dos riscos de seus ecletismos, um dos legados mais relevantes dos 

estudos teóricos contemporâneos está justamente na abertura para um maior 

entrecruzamento de influências teóricas e de posições filosóficas. O que, 

necessariamente, não significa negar a necessidade de coerência e de coesão na 

interpretação e abordagem do fato e/ou fenômeno em pauta. Apenas aponta para a 

possibilidade de fazermos uma análise multifacetada da realidade, a partir da 

incorporação de ideias de autores que mantêm um pé em correntes filosóficas bem 

estruturadas (HAESBAERT,  2006, p. 46), como é o caso do materialismo dialético, 

defendido por autores como Harvey (1993) e Soja (1993),  com autores cuja filiação 

filosófica não é tão explícita, ou mesmo dos chamados autores pós-modernos. 

 

O estudo que desenvolvemos também encontra fundamentos em escritos de 

Santos (2007, 2004, 1994), autor que propõe a adoção de mudanças 

paradigmáticas, se quisermos assegurar a construção de uma ciência 

emancipatória, ou seja, aquela que passa da regulação à emancipação. Segundo 

Santos, precisamos partir do princípio de que todo conhecimento científico deve ser 

erigido na tessitura das vozes, visto que, 



 

Sendo múltiplas as faces da dominação, são múltiplas as 
resistências e agentes que a protagonizam. Na ausência de um 
princípio único, não é possível reunir todas as resistências e 
agências sob a alçada de uma grande teoria comum. Mais do que de 
uma teoria comum, do que necessitamos é de uma teoria da 
tradução que torne as diferentes lutas mutuamente inteligíveis e 
permita aos actores coletivos conversarem sobre as opressões a que 
resistem e as aspirações que os animam (SANTOS, 2007, p. 27)  

 

 

Acreditamos que podemos partilhar de um conhecimento científico em que a 

elucidação da realidade cotidiana encontra-se inextricavelmente entrelaçada a uma 

polifonia dialógica, por meio de uma linguagem5 e de um pensamento em que 

possam ser partícipes tanto sujeitos do mundo acadêmico quanto aqueles que estão 

fora dele. 

 

 

1.2. Afinando os Acordes: Categorias de Fundamentação do Estudo 

 

 

A primeira condição para que um diálogo entre os saberes possa ser 

instituído é a que se refere à definição dos termos do debate que desejamos ensejar 

com a realização da pesquisa. Nessa perspectiva, convém explicitar quais são as 

categorias centrais de análise que orientam o olhar teórico e metodológico neste 

estudo. 

 

Na Geografia, os estudos sobre os espaços de pertencimento estão 

relacionados aos esquemas teórico-metodológicos que têm aporte nos conceitos de 

território e territorialidade. Categorias analíticas que, nas duas últimas décadas, têm 

interessado a muitas áreas do conhecimento e vêm se espalhando nas ciências 

humanas e em diversos ramos das ciências sociais. Dentre os variados significados 

                                                 
5
 Cabe o esclarecimento que nesta pesquisa captamos a concepção de linguagem dada na vertente 

teórica que a trata como interlocução. Para tanto acatamos a definição que Maria Leda Pinto (2007), 
adota em sua tese, entendendo a linguagem como lugar de interlocução, “como uma forma de 
interação humana: à medida que é produzida pelo uso que dela fazem os sujeitos nas relações 
sociais, constitui, também, esses sujeitos como tais. É por meio dela que os sujeitos passam a 
compreender o mundo, a importância de sua ação no contexto em que estão inseridos e vão se 
completando e se constituindo pela interlocução” (IN: PINTO, 2007, p. 11) 



e tratamentos, na Geografia, merecem destaque aqueles relacionados: ao Estado e 

poder (RATZEL, 1982; MORAES, 2005, 1988; RAFFESTIN, 1993), à apropriação e 

uso do espaço por um povo ou grupo social (SANTOS, 2002; SOUZA, 1995) ; à 

formação de identidades e às lutas e aos movimentos socioespaciais (HAESBAERT, 

1997; SACK, 1986; FERNANDES, 2008, 2005) . 

 

Vale salientar que empregar os conceitos de território e de territorialidade não 

é tarefa simples. No caso desta pesquisa, a teorização está particularmente 

centrada na definição de territórios e, sobretudo, de territorialidades mediadas pelas 

práticas6 de apropriação, uso e controle dos mananciais existentes no espaço local. 

Para o quê, estão sendo investigadas as relações socioterritoriais de sujeitos que 

têm na água a fonte de trabalho que assegura a reprodução da sua sobrevivência. 

 

 

 

1.2.1. A construção dos espaços de pertencimento: sobre território 

 

 

Nenhuma sociedade escapa da dimensão territorial. Assim, toda questão que 

envolve o espaço cuja configuração resulta da apropriação, uso e delimitações 

intencionais, ou seja, das relações sociais e do poder, está relacionada à 

constituição dos territórios, os quais, por sua vez, resultam das territorialidades dos 

sujeitos instituintes (GONÇALVES, 2002). Essas territorialidades dizem respeito ao 

conjunto de relações mantidas por esses sujeitos com o território, seja via 

reprodução da sobrevivência social, seja como meio da demonstração das relações 

de poder entre diferentes grupos sociais. 

 

Nos atuais estudos de Geografia, o uso das categorias território e 

territorialidade dá novos significados à leitura e compreensão das ações dos homens 

e mulheres na produção do espaço. Como diz Haesbaert (2006), o território é uma 

dimensão espacial imprescindível para a reprodução social, seja de um indivíduo 

                                                 
6
 As práticas remetem-nos à ideia de práxis, como diz Milton Santos (2002, p. 79), são atos 

regularizados, rotinas ou quase rotinas que participam da produção de uma ordem. 



(sua “experiência integrada” do espaço), seja de um grupo ou de uma instituição 

(firma, entidade política, igreja, etc.). 

 

Por longo tempo, o vocábulo território, na Geografia, esteve subordinado à 

afirmação dos Estados Nacionais e à definição de fronteiras, circunscrito ao 

exercício do poder estatal, associado à identidade coletiva, de pertencimento a um 

povo e a uma cultura própria, circunscrita à escala nacional (MORAES, 2005). Essa 

estreiteza no uso conceitual relaciona-se à própria origem do termo, vinculado à 

formação dos Estados Nacionais definidos como uma espacialidade política própria, 

concepção difundida por todo globo, a partir da Europa Ocidental, durante o século 

XIX. Nesse sentido, Becker (1983), diz que o território emerge como expressão 

concreta das unidades políticas no espaço, o território define a existência física da 

entidade jurídica, administrativa e política, que é o Estado. 

 

De um modo geral, tomando por referência os países centrais, ao longo do 

século XIX, mediante o estudo do território, a geografia – ao lado da história – torna-

se uma das disciplinas básicas para o processo ideológico de legitimação do Estado. 

Vale salientar que o termo território foi adotado não apenas enquanto esquema 

conceptual, seu uso foi atribuído à aplicação prático-política na divisão de espaços e 

delimitação de fronteiras. A instituição do saber geográfico como conhecimento 

científico, nesse contexto da Modernidade, foi associada ao 

 

[...] levantamento das riquezas naturais nacionais, o conhecimento 
dos grandes acidentes geográficos, a noção de extensão do espaço 
pátrio, a exaltação da diversidade paisagística existente, tudo conduz 
ao enaltecimento do país e ao reforço do sentimento de a ele 
pertencer (MORAES. Op. cit. p. 27). 

 

 

Nesta perspectiva, o esquema teórico-conceitual que fundamenta o saber 

sobre o território vai de encontro à busca de explicação, justificação e 

universalização de fatos – e juízos de fatos – densos de enfoque particularista de 

interesse da corte nacional, modelo investigativo comum ao desenvolvimento do 

saber científico positivista da época. O discurso da demarcação de fronteira 

apresenta-se como um bom exemplo de doutrinação durante o processo de 



afirmação do Estado Territorial que surge não do interesse e da luta coletiva, mas da 

luta ideológica. 

 

O caráter ideológico e a aproximação com a geopolítica dos Estados 

Nacionais tornaram os estudos sobre território de interesse principalmente dos 

sistemas militares e de seus aparatos de logística. O território e, consequentemente, 

sua definição como espaço delimitado e constituído por relações de poder, foi 

utilizado na geografia, limitando seu significado ao território nacional, daí porque a 

noção de Estado esteve sempre associada à constituição de um determinado 

território em que poder e povo exerceriam sua soberania. 

 

Nos fins do século XX, a concepção de território ganha novas interpretações, 

permitindo outras abordagens, de modo a consentir a construção de uma 

perspectiva de análise ampla. A retomada dos estudos que adotam o conceito de 

território como categoria analítica, na geografia, deu-se com o renascer do conceito, 

que, segundo Saquet (2006), passou a contemplar movimentos sociais, 

contradições, relações de poder, identidades, redes de circulação e comunicação 

etc. 

 

Limitar o entendimento do território à acepção de espaço delimitado e 

constituído por relações de poder na perspectiva do estado territorial é 

desconsiderar a diversidade de formas de enfocar o seu uso. Na 

contemporaneidade, a compreensão do território é muito mais complexa por 

envolver em sua análise muitos atores, sujeitos e uma diversificada escala espacial 

que pode variar da microescala – rua, praça, cruzamento, etc. – à macroescala – 

formação de estados nacionais, de blocos econômicos supranacionais etc.  

 

Dessa forma, o território como construído e desconstruído para além do poder 

do Estado, materializa-se em uma enormidade de exemplos como os da prostituição 

– a exemplo do que foi estudado por Souza (1995) – e dos grupos de migrantes que 

transportam para seu novo espaço de vivência os hábitos e costumes que marcam 

sua identidade sociocultural, como visto no estudo de HAESBAERT (1997). Passam 

a pensados, também, à luz dos movimentos sociais que se mobilizam para exigir 



direitos – a exemplo dos estudos sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, feitos por Fernandes (2008, 2005, 1996). 

 

A escala espaço-temporal de afirmação dos territórios na contemporaneidade 

pode ser dos mais variadas tipos, podendo ser desde apenas horas – no caso das 

prostitutas – às mais complexas – como a dos movimentos sociais –, segundo a 

proposta reivindicatória e o grau de relação estabelecida pelas práticas sociais. 

Nesse caso, a força motora que impulsiona a formação do território acontece pela 

apropriação e uso de um dado espaço, o qual o apropriador considera como seu 

espaço de pertencimento, ampliando assim a noção simbólica e a dinâmica que o 

conceito de terrtório encerra. 

 

A variedade em termos de tratamento e análise espaço-temporal de 

determinado fato geográfico, adotando o território como conceito operacional, 

ampliou os sentidos e as formas para abordar o espaço, tendo como referência uma 

infinidade de questões pertinentes ao controle físico ou simbólico de determinada 

área. Podemos dizer que, na escala macro de análise, um dos fatores que contribuiu 

para a ampliação dos discursos sobre território foi o do fim do mundo bipolarizado, 

dos pontos de vista militar e econômico, a partir dos anos de 1980, bem como o 

desenvolvimento de pactos federativos que propiciaram novas políticas e suas áreas 

de influência, provocando a renovação e valorização dos estudos sobre território. 

 

Outro fator que contribuiu para a aludida ampliação consistiu na aparição de 

uma pluralidade de atores e cenários manifestos no espaço público, em defesa da 

justiça social e da afirmação da alteridade. Nesse sentido, o discurso sobre o 

território passa a envolver novas possibilidades ao se tornar um elemento crucial das 

reivindicações das minorias e dos diferentes grupos organizados nos movimentos 

socioespaciais e, sobretudo, nos socioterritoriais, como argumenta Fernandes (2005. 

p. 28). 

 

O que caracteriza os novos discursos e discussões sobre o território é a 

negação de sua conformação como fenômeno puramente natural e a afirmação de 

que sua delimitação objetiva impor o domínio humano sobre a existência em geral, 

tanto sobre as condições de extensividade como as de contigüidade e vizinhança. O 



território é visto como unidade, mas também como diversidade. É o pano de fundo 

das diversas histórias e, assim, chave de leitura para a compreensão da situação 

atual dos homens e mulheres. 

 

Desse modo, os territórios são países, estados, regiões, municípios, 

departamentos, bairros, fábricas, vilas, propriedades, moradias, salas, corpo, mente, 

pensamento, conhecimento, concretos e imateriais. Conformam-se como espaço 

imprescindível para a reprodução social, seja de um indivíduo – sua “experiência 

integrada” do espaço –, seja de um grupo, uma instituição – firma, entidade política, 

igreja, etc. – ou Estado. 

 

A aparição de novos atores e cenários resultou então na valorização da 

escala micro de formação de territórios que emergem de movimentos e das relações 

dos sujeitos entre si e com a natureza, verificados em ações em que estão 

envolvidos os zapatistas, seringueiros, indígenas, mulheres, ecologistas, migrantes, 

sem-documentos, homossexuais, camponeses, negros, hip hopers, operários e 

jovens, os quais Gonçalves (2002), citando Nietzsche, chama de “novos bárbaros”. 

São movimentos assentados em outras racionalidades que, além de reclamarem o 

reconhecimento de sua identidade, seu espaço de pertencimento, clamam pela 

demarcação de seus territórios. Trazem à tona a inscrição de  

 

[...] novos territórios epistêmicos que estão tendo que ser 
reinventados juntamente com os novos territórios de existência 
material, enfim, são novas formas de significar nosso estar-no-
mundo, de grafar a terra, de inventar novas territorialidades, enfim de 

geo-grafar (GONÇALVES, 2002, p. . 226).  
 

 

Como resultado, surge uma diversidade de tratamento e concepções 

atribuídas ao termo território. O reconhecimento da diversidade de abordagem, 

tendo o território como categoria analítica, levou Haesbaert (2006), a sugerir seu 

agrupamento em dois grandes campos teóricos referenciais. Um representado pelo 

binômio materialismo/idealismo e outro vinculado à historicidade do conceito. O 

autor afirma que no referencial teórico materialismo/idealismo (material/simbólico), a 

análise do território desdobra-se em duas perspectivas: uma mais totalizante, 



vinculada à relação sociedade-natureza e uma outra relacionada a dimensões 

sociais privilegiadas, ou seja, centradas no econômico, político e/ou cultural. 

 

No referencial teórico ligado à historicidade, o autor informa que pode haver 

dois sentidos: um cuja abrangência histórica do território é vista como componente 

ou condição geral de qualquer sociedade, ou pode estar circunscrito a determinado 

período ou grupo. E, noutro sentido, o território tanto pode assumir um caráter mais 

absoluto ou relacional: físico-concreto „a priori‟, quanto constituir-se como espaço 

social-histórico, portanto, como relação. 

 

É inegável a diversidade de concepções e de posições filosóficas que 

acompanham a noção de território, porém, o que dá unidade ao conceito é que sua 

constituição pressupõe um espaço geográfico que é apropriado e delimitado. A 

apropriação intencional de um espaço ocorre através de relações de poder que 

trazem como resultado uma determinada configuração territorial que se materializa 

em momento determinado. 

 

O território, para expressar a multidimensionalidade do vivido, como propõe 

Raffestin (1993), requer que sua existência seja marcada por uma ação política e 

administrativa reconhecidas, por práticas de apropriação do espaço, pela aplicação 

de determinada forma de poder material e/ou simbólico sobre o espaço, seja por 

dominação, controle ou influência, sempre de um sujeito ou grupo sobre o outro. Ou 

seja, requer uma intencionalidade política, social e/ou cultural que fundamenta o ato 

de apropriar, delimitar e usar o espaço. 

 

Nesse caso, território envolve o ato de territorializar, enquanto ação em que 

um agente definido – ou diferentes agentes – controla a lógica de distribuição dos 

objetos e as dinâmicas sociais em uma área específica. Pressupõe, assim, a 

existência da territorialidade enquanto sentimento de identidade, que se inscreve no 

espaço e se materializa em cada momento sob uma determinada ordem social e 

uma determinada configuração territorial. 

 

Na fundamentação da pesquisa que realizamos, está ancorada na concepção 

de território defendida por Raffestin (1993) que o concebe como espaço relacional 



que se inscreve no quadro da produção, da troca e do consumo das coisas 

(recursos), materializada no sistema tridimensional formado pela sociedade-espaço-

tempo. Com base na concepção de território defendida por Raffestin, encontramos 

respaldo para compreender a complexa realidade social que é movida por outras 

formas de sociabilidade e de identificação dos sujeitos com o espaço. 

 

Ao refletir sobre o desvendamento de práticas tradicionais de relacionamento 

dos sujeitos com o espaço, o estudo da territorialidade, realizado em nossa 

pesquisa, assumiu conotações substancialmente novas. Possibilitou, ainda, ampliar 

o poder explicativo das relações entre grupos sociais e os recursos naturais lociais, 

particularmente a água, gerando novas possibilidades de interpretação, tanto de 

natureza teórica quanto operacional. 

 

Assumir, na pesquisa, o território como categoria teórica foi analisá-lo por 

meio de atos observáveis, ainda que essa observação possa ser restrita, e dos 

discursos que sobre ele se enunciam. Não se trata de separar, mas de diferenciar 

práticas socioterritoriais que se inscrevem no espaço. Como diz Raffestin (1993, p. 

143), toda prática espacial, mesmo sendo embrionária, é induzida por um sistema de 

ações ou de comportamentos, traduzindo-se em uma produção territorial conduzida 

por um ator sintagmático7 em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, 

concreta ou abstratamente – por exemplo, pela representação – o ator territorializa o 

espaço que revela as relações marcadas pelo poder. 

 

Como sentencia Fernandes (2005, p. 24), no contexto atual de intensificação 

da exclusão, urge pensar os espaços e os territórios como forma de compreender 

melhor as conflitualidades. Com tal preocupação, o conceito de território adotado, 

como propõe Haesbaert, acha-se envolvido em uma perspectiva integradora, que 

compreende a leitura do território como um espaço que não pode ser considerado 

estritamente natural, nem unicamente político, econômico ou cultural. Analisa as 

diferentes dimensões sociais (materiais e simbólico-culturais) como caminho à 

compreensão dos fundamentos territoriais dos grupos sociais que empiricamente 

ilustram a realização deste estudo. 

                                                 
7
 Aquele que realiza um programa, uma ação de intervenção e de movimentação socioterritorial.  



 

O cerne da espacialidade enfocada na pesquisa está no entendimento de que 

os territórios são dimensões sociais marcadas pela disputa entre duas ou mais 

forças, que se constituem, ao mesmo tempo, como ato intencional de apropriação e 

delimitação do espaço. Dimensões que também são compreendidas como de 

pertencimento a um dado grupo, ato que, por sua vez, está intrinsecamente 

associado ao processo que chamamos de territorialidade. Processo que, 

conscientemente, está sendo tomado como o principal núcleo analítico-discursivo 

que fundamenta as ideias apresentadas e defendidas neste trabalho. 

 

 

 

1.2.2. Sobre a afirmação e o tratamento da noção de territorialidade 

 

A territorialidade, embora atinja os humanos com expressividade – 

relacionada a nossos laços com o território –, teve sua origem conceitual ligada aos 

naturalistas e proposta, em 1920, por H. E. Howard que a definiu como conduta 

característica adotada por um organismo para tomar posse de um território e 

defendê-lo contra os membros de sua própria espécie (HOWARD apud 

RAFFESTIN,1993). Atualmente a noção tem sido evidenciada como um atributo e 

privilégio do homem por exprimir o sentimento de pertencimento, de identidade 

socioespacial e, segundo Santos e Silveira (2001, p. 19), também pressupor a 

preocupação com o destino e a construção do futuro. 

 

Apesar de ser um conceito bastante adotado na geografia, principalmente a 

partir do final do século XX, os estudos teórico-conceituais e metodológicos que 

envolvem a territorialidade ainda não receberam a devida relevância. Constatamos 

que existe uma acentuada aplicação prático-política em estudos de caso das 

ciências humanas, alguns dos quais adotando-a como uma verdadeira grife, na 

busca de alinhamento com o aporte teórico-conceitual mais usual da época. 

 

O desenvolvimento dos estudos que aplicam a noção de territorialidade como 

categoria analítica não ocorre na mesma intensidade do desenvolvimento dos 

estudos que se voltam para a construção de esquemas conceituais e metodológicos 



de abordagem dessa categoria. No Brasil, os estudos que adotam conceitualmente a 

categoria territorialidade estão sendo referenciados em autores como Raffestin 

(1993), Soja (1993), Sack (1986), Brunet e Alliés (apud KAROL, 2009), nos quais 

pesquisadores como Souza (1995), Haesbaert (1997 e 2006), Saquet (2006, 2011b) 

Rozendhal (2003), Gonçalves (2002, 2010) Fernandes (2005, 1996) e outros 

buscaram inspiração. 

 

Encontramos, na literatura geográfica, mais estudos preocupados com a 

construção teórico-metodológica da categoria território, ficando a territorialidade 

como seu aposto. Nos estudos geográficos, especificamente, podemos nos atrever a 

dizer que tal fato está relacionado à maior relevância dada à análise dos objetos – 

que são os materiais, os fixos, ex-postos no espaço –, do que à análise das ações – 

os fluxos, movimentos, relações dos sujeitos com o material e/ou com o imaterial. 

 

Convém ressalvar que a preocupação com as ações somente se 

intensificaram, como centro dos estudos geográficos, com a instituição da 

abordagem crítica, após a década de 1970. No Brasil, esses estudos foram 

reforçados com as ideias de Milton Santos quando insistiu na inseparabilidade entre 

ação e objeto, ao defender que a 

 

[...] ação é tanto mais eficaz quanto os objetos são mais adequados. 
Então, à intencionalidade da ação se conjuga a intencionalidade dos 
objetos e ambas são, hoje, dependentes da respectiva carga de 
ciência e de técnica presente no território (SANTOS, M., 2002, p. 94). 

 

Há também que considerar a complexidade que o próprio termo 

territorialidade encerra, o que levou Raffestin (1993) a dizer que a história deste 

conceito em Geografia Humana ainda está por ser feita. Aviso que também foi dado 

por Milton Santos ao considerar as controvérsias que envolvem as categorias 

territorialidade e identidade8. O alerta dado por esses autores leva-nos à advertência 

quanto ao caráter dinâmico e mutável da territorialidade, enquanto sentir/agir no 

espaço, que se materializa em cada momento numa determinada ordem, dando 

como resultado uma determinada configuração territorial. 

                                                 
8
 Declaração que SANTOS faz ao prefaciar o livro de HAESBAERT (1997), quando enfatiza a 

contribuição que a obra traz para a compreensão teórica da categoria territorialidade. 



 

Por outro lado, estudiosos, a exemplo de Brunet (apud KAROL, 2009), 

mencionam que o conceito de territorialidade apresenta um certo apoio à 

hostilidades, exclusão, ódios. A esse respeito: 

 

A territorialidade tem alguma coisa de animal (ou de vegetal, vide o 
termo raízes) e o progresso da humanidade consistiu notadamente 
em se despojar da territorialidade exacerbada ou a relacioná-la a um 
campo na escala de todo o globo. Um pouco de territorialidade cria a 
sociabilidade e a solidariedade, muita territorialidade as assassina 
(Grifos nossos). Estudar os territórios é um bom modo de lutar contra 
o terrorismo do territorialismo. (BRUNET, apud. KAROL, 2009, p.3). 
 

Encontramos em Sack (1986) o entendimento de que a territorialidade é a 

tentativa de um indivíduo ou grupo social de influenciar, controlar pessoas, recursos, 

fenômenos e relações, delimitando e efetivando o controle sobre uma área. A 

territorialidade passa a ser concebida como uma expressão geográfica do exercício 

do poder em uma certa área. 

 

A outra forma de tratamento dado à categoria territorialidade, é vista nos 

estudos de Fernandes que a relaciona, diretamente, às manifestações dos 

movimentos e das relações sociais mantenedoras dos territórios que produzem e 

reproduzem ações próprias ou apropriadas. O autor agrega ao termo a concepção 

de processos geográficos primários, que denomina de movimentos das propriedades 

espaciais e das relações sociais, por ele considerados como responsáveis pela 

definição de dois tipos de territorialidades: a local – dependente dos usos que as 

relações mantenedoras fazem do território – e a deslocada – expressões próprias de 

um território, mas que acontecem em outros territórios – que podem acontecer 

simultaneamente.  

 

Ao defender a territorialidade local, Fernandes  (2005) afirma que ela pode ser 

simples ou múltipla, depende dos usos que as relações mantenedoras fazem do 

território. Cita que um exemplo de territorialidade local simples é um hospital, cujo 

espaço é utilizado unicamente para seu fim próprio. Exemplos de territorialidade 

local múltipla são os usos dos territórios em diferentes momentos. Já para o que 

denomina de territorialidade deslocada, atribui a significação de reproduções de 

ações, relações ou expressões próprias de um território, mas que acontecem em 



outros territórios. Dois exemplos: pessoas tomando chimarrão em determinados 

lugares das regiões Sudeste e Nordeste, apropriadas pela população local como 

resultado da interação e convivência com gaúchos (FERNANDES, 2005, p. 29). 

 

Admitimos a diversidade de tratamento e abordagem, mas, neste trabalho, 

não cabe propor uma nova conceituação à noção de territorialidade. Aceitamos 

correr os riscos ao assumir a adoção de um termo de tamanha complexidade, pois 

julgamos que seu uso permite privilegiar a dimensão material, simbólica e relacional 

do processo de apropriação, uso e controle dos mananciais, que ocorre no espaço 

urbano do município de Garanhuns/PE. 

 

São processos que, na escala local, definem territorialidades marcadas pela 

relação dos sujeitos com a água, tendo-a como fonte de reprodução das formas de 

trabalho que garantem sua sobrevivência. Convém ressaltar que esse tipo de 

territorialidade compõe o que Fernandes nomeia de processos geográficos fugazes, 

de difícil delimitação e demarcação, porém de fácil identificação, principalmente se 

analisarmos discursos e enunciados que circulam na cidade sobre a qualidade 

mineral de suas águas. 

 

Vale salientar que não encontramos um conceito de territorialidade uno, como 

já exposto, para “melhor” responder às indagações que motivaram a realização do 

estudo.  Sua adoção como categoria analítica se insere no conjunto das abordagens 

feitas por autores como Raffestin (1993), Sack (1986), Santos (2002), Haesbaert 

(1997), Saquet (2006, 2011b) e outros. 

 

Embora reconheçamos que existam peculiaridades e diferenças 

metodológicas nas análises dos autores acima citados, consideramos que os 

subsídios teórico-metodológicos que eles nos oferecem ajudam a pensar e 

compreender a dinâmica da construção do conceito de territorialidade. Concepção 

que também se faz e se refaz no mundo dos sentidos, da cultura, das interações da 

sociedade com a natureza, responsáveis pela afirmação da identidade de 

determinado grupo social com o espaço que ocupa, apropriando-se desse espaço 

com intenções de usar e controlar os recursos materiais e imateriais nele existentes, 

e delimitando-o como seu espaço de pertencimento. 



 

Assim, o território aparece como espaço relacional, constituído a partir das 

ações e práticas socioterritoriais de poder e de pertencimento, possibilitando que a 

territorialidade seja vivenciada de maneira singular por um dado grupo. 

Singularidade marcada por uma dimensão afetiva derivada das práticas e das 

relações que estabelecem entre si e com a natureza e que caracterizam as 

identidades dos distintos grupos que constituem um território.  

 

A partir da categoria territorialidade, passamos a compreender fenômenos 

associados à organização do espaço em territórios diversos, constituídos ao longo 

do tempo pelos diferentes grupos sociais que consideram o território como espaço 

exclusivo de seus ocupantes. Essa perspectiva de territorialidade envolve, como diz 

Raffestin (1993), um conjunto de relações tridimensionais, que variam de acordo 

com a inter-influência entre sociedade, espaço – que, nesse caso, pode ser 

compreendido como território – e tempo. 

 

A territorialidade está sendo reconhecida como ação, estratégia de 

apropriação e controle. O que é considerado a partir da concepção de Raffestin, na 

medida em que a define como 

 

[...] um conjunto de relações que se originam num sistema 
tridimensional sociedade – espaço – tempo em vias de atingir a 
maior autonomia possível, compatível com os recursos do sistema 
[...] e se manifesta em todas as escalas espaciais e sociais; ela é 
consubstancial a todas as relações e seria possível dizer que, de 
certa forma, é a face vivida da face agida do poder. (RAFFESTIN, 
1993, p. 160-162) 

 

As territorialidades são aqui compreendidas a partir do relacionamento dos 

sujeitos com a água e dos sentidos que atribuem às práticas de apropriação e uso 

dos mananciais existentes no espaço urbano de Garanhuns/PE. Há, portanto, uma 

dimensão material e outra simbólica no que diz respeito à definição dessas 

territorialidades, levando em conta as circunstâncias em que os discursos são 

produzidos. 

 



A dimensão material pode ser visualizada de acordo com o lugar em que 

esses sujeitos se situam na estrutura de uma formação social9, quando se trata do 

lugar físico que ocupa, da forma como acessam e distribuem as águas e das 

relações que estabelecem com o espaço em que delimitam seus territórios de 

captação e de venda da água. Quanto à dimensão simbólica, esta pode ser 

apreendida, a partir desta pesquisa, nos discursos sobre a qualidade da água, nas 

preferências em ocupar certa posição na lavanderia, nos momentos de lavagem das 

roupas, no papel que desempenham na definição das tarefas de cuidados para com 

o lugar, nas relações de poder estabelecidas na fala, nas comparações entre as 

fontes de captação e suas relações com as trocas espaciais que efetuam. 

 

Neste caso, estamos assumindo a dimensão simbólica como experiência 

subjetiva, pois, a territorialidade, embora esteja ligada às práticas de apropriação, 

uso e controle material da água, formada nesse contexto, não se materializa 

explicitamente aos olhos comuns. Ela é um fato que se revela no momento em que 

descobrimos relações de posse/poder, sentimento de pertencimento e de identidade, 

presentes nas práticas de apropriação e uso das águas de mananciais situados no 

espaço urbano de Garanhuns. 

 

O estudo sobre as territorialidades construídas em torno das águas de 

Garanhuns/PE é uma reflexão sobre o conjunto das práticas de poder sobre 

"recursos territorializados". Insere-se no âmbito do conhecimento científico que 

evidencia o território como categoria de análise, realçando a especificidade e 

identidade do saber geográfico, bem como a riqueza e a vanguarda da geografia 

brasileira. 

 

                                                 
9
 A referência à formação social foi extraída da Tese de Doutorado de GALVÃO, 2003, que se utiliza 

das concepções apresentadas por Brandão e Santos. Do primeiro, extrai que a formação social como 
[...] um estado determinado de relações entre as classes que compõem uma comunidade em um 
determinado momento de sua história. Estas relações estão assentadas em práticas exigidas pelo 
modo de produção que domina a formação social. A essas relações correspondem posições políticas 
e ideológicas que mantêm entre si laços de aliança, de antagonismo ou de dominação". (BRANDÃO, 
1998, p.90). Já de Santos, apreende que a formação “diz respeito à evolução diferencial das 
sociedades, no seu quadro próprio e em relação com as forças externas de onde mais 
frequentemente lhes provém o impulso. A base mesma da explicação é a produção, isto é, o trabalho 
humano para transformar, segundo leis historicamente determinadas, o espaço com o qual o grupo 
se confronta". (SANTOS, 1979, p.10). 
 



O que procuramos nesse trabalho é refletir sobre territorialidade, analisando-a 

com apoio de categorias metodológicas pertencentes à Análise de Discurso. A 

intenção é alinhar o já consagrado esquema teórico-conceitual originário da 

Geografia com aportes de categorias analíticas desenvolvidas em estudos da 

linguagem. O pretendido é acrescentar novas reflexões metodológicas às pesquisas 

sociais no âmbito da Geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DELINEANDO O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Para que consigamos realizar leituras consistentes da realidade é 

“fundamental criar métodos de análise, que são espaços mentais (imateriais) onde 

os pensamentos são elaborados” (FERNANDES, 2005, p. 28). Neste caso 

específico, tomamos de empréstimo categorias e princípios advindos da Análise de 

Discurso, com a intenção de acrescentar procedimentos metodológicos aos estudos 

da geografia. Incorporamos saberes da linguagem na metodologia, sem ignorar as 

especificidades de cada área/disciplina, sob pena de perder a significação do próprio 

objeto da geografia e de sua forma de refletir sobre as humanidades, além de 

constituir-se como um pensamento em elaboração. 

 

Como a água foi o tema que orientou a realização da pesquisa, a ideia é 

ampliar a reflexão metodológica que envolve conceitos pertinentes à Geografia, 

podendo ser referenciados em aportes da Análise de Discurso. O que corresponde a 

um exercício reflexivo que possui como foco a ampliação dos recursos analítico-

discursivos que animam o debate político acerca da problemática da água na 

Geografia Humana. 

 

 

2.1. A Opção pela Análise de Discurso 

 

 

Para compreendermos a complexa interação entre os objetos e as ações que 

dão forma ao espaço geográfico, não podemos nos limitar à observação dos objetos 

– materiais e simbólicos – que nele aparecem. Num mundo em que real e virtual se 

confundem, torna-se necessário analisar os discursos10 que enunciam as ações e 

que ao mesmo tempo/espaço são utilizados para fundamentar e legitimar a 

existência real ou imaginária das ações enunciadas. 
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 As concepções que estamos atribuindo aos termos discurso e práticas discursivas serão 
explicitadas mais adiante. 



Entendida como interlocução entre sujeitos através do discurso, a linguagem 

é um modo de ação social fundamental no desenvolvimento de todo e qualquer 

homem e a condição indispensável de apreensão de conceitos que permitem aos 

sujeitos compreenderem o mundo para nele agirem. É ainda lugar de conflitos, de 

encontros, desencontros e confrontos de posições, porque é a linguagem que torna 

públicas estas posições (GERALDI, apud PINTO, op. cit., 2007, p. 14). 

 

A análise da realidade socioterritorial focada na linguagem pode nos apontar 

caminhos que permitam compreender como o sistema de ações (SANTOS, 2002)11 

é enunciado por sujeitos e grupos sociais à medida que constroem suas 

territorialidades. Segundo Raffestin (1996, p. 102-107), linguagem como sistema 

sêmico não é o lugar do poder, mas manifesta um poder. É um instrumento de poder 

da mesma forma que qualquer outro, e isto não porque pode ser objeto de 

apropriação privada, mas porque pode ser manipulada, com mais ou menos eficácia. 

 

Na geografia, conceber a linguagem como um instrumento de poder é uma 

forma de dar maior relevância à natureza analítico-discursiva da pesquisa social 

desenvolvida nessa área do conhecimento. É contribuir para a produção de um 

corpo teórico-metodológico, a partir de um diálogo permanente com as outras 

ciências, com vistas à formação de um método de análise plural, em atendimento à 

demanda por uma postura científica cada vez mais interdisciplinar. 

 

Entretanto, até onde foi possível constatar, os estudos e pesquisas na 

geografia que adotam a Análise de Discurso (AD) como campo metodológico ainda 

são restritos. Dos estudos que assumem explicitamente a AD em suas reflexões, 

disponíveis na rede mundial de computadores (internet), encontramos a dissertação 

de Silva (2006) sobre a constituição de sentidos políticos em livros didáticos de 

geografia. Neste estudo, a autora afirma que a AD, enquanto procedimentos 

centrados na materialidade linguística12, ainda é um campo estranho ao geógrafo. 
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 SANTOS (2002, p. 62) propõe que, à Geografia cabe estudar o conjunto indissociável do sistema 
de objetos e sistema de ação que formam o espaço. 
12

 Materialidade linguística, para a Análise do Discurso, são os enunciados, os pronunciamentos 
orais, escritos, as falas. 



Outro estudo que adotou a AD como campo metodológico foi realizado por 

Galvão (2003) que, em sua tese, fez uma análise do discurso das elites políticas 

cearense e paraibana, construídos sobre a realização de obras do setor hídrico no 

Nordeste. Trabalho que também cita a limitação de fontes que utilizam esse 

dispositivo na geografia. Sobre a relevância da AD na geografia, o autor argumenta 

que: 

 

A preocupação metodológica com a introdução do discurso enquanto 
possibilidade e análise, no âmbito da ciência geografia, foi 
identificada no texto de Martin, teoria econômica e geografia 
humana, em que este apresenta a necessidade da análise dos 
discursos no campo da investigação geográgfica, em particular na 
geografia econômica, para o entendimento das novas realidades da 
economia mundial. (GALVÃO, 2003. p. 12) 

 

O que não significa dizer que o discurso não tenha sido considerado em 

estudos de geografia. A partir dos anos de 1960, o discurso como conceito-chave 

interdisciplinar no entendimento da linguagem, atravessou o corpo epistemológico 

não só da lingüística como de outras ciências sociais. A diferença é que o foco da 

análise estava no conteúdo do conhecimento instituído e pronunciado, procedimento 

adotado nas Ciências Humanas, e que também foi seguido pela Geografia. Tratava-

se de análises de discursos feitas particularmente por pesquisadores que estudavam 

a história do pensamento geográfico e o campo teórico-conceitual da disciplina. 

 

Embora outras áreas das ciências humanas, também, tenham inserido a 

análise de discurso em seus métodos de interpretação, foi no campo do saber da 

linguagem que a AD se alojou como conhecimento específico, adquirindo o status de 

disciplina. Em sentido lato, sua introdução nos estudos da realidade cotidiana, deve-

se, segundo Pêcheux (2002), à revisão crítica do estruturalismo que obrigou os 

olhares a voltarem-se para o que se passava realmente “em baixo”, nos espaços 

infraestruturais que constituem o ordinário das massas, especialmente em períodos 

de crise13. 
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 As ideias defendidas Pêcheux (2002, 1988, 1966) transformaram a AD em área de conhecimento que, segundo 

Orlandi (1999, p. 25), se constitui no espaço em que a Linguística tem a ver com a Filosofia e com as Ciências 

Sociais. Na perspectiva da AD proposta por Pêcheux, a linguagem só faz sentido por que se inscreve na história, 

é constituída num processo em que estão envolvidos a identificação do sujeito, a argumentação, a subjetivação e 

a construção da realidade. 



Como anunciado por Pêcheux, tanto a história como a sociologia e os estudos 

literários, passaram a ter maior preocupação em colocar-se, de modo mais explícito, 

na posição de entender o discurso o qual, na maioria das vezes, encontrava-se 

silencioso. Analisar os discursos é estar às voltas com as estratégias de poder 

engendradas pelos grupos dominantes, considerando também as táticas e 

mecanismos de sobrevivência desenvolvidos pelos dominados. É escutar e 

compreender as circulações cotidianas tomadas no ordinário do sentido. 

 

Galvão (2003) defende que a AD na pesquisa é uma possibilidade aberta 

para a construção de modelos interpretativos na Geografia. Refere-se à metodologia 

como “importante senda aos trabalhos reflexivos dos geógrafos nos mais diferentes 

campos de atuação contemporânea” e considera a AD como um relevante 

instrumento metodológico que auxilia na interpretação do processo de produção do 

espaço geográfico. 

 

O edifício teórico e metodológico da AD encontrou fundamentos, segundo 

Orlandi (1999), em concepções de pensadores da área da Lingüística (Pêcheux, 

Bakhtin), da Filosofia (Marx, Althusser), da História (Foucault), da Psicanálise 

(Freud, Lacan), dentre outras. Contudo, vale salientar que, na presente tese, 

recorremos às ideias de Pêcheux (2002, 1988), principalmente a partir das suas 

reflexões fundamentadas no pensamento de Foucault (1996, 2000).  

 

Tanto Pêcheux como Foucault são considerados como estudiosos que 

apresentam um projeto de estudo do discurso como teoria essencial para 

compreender e intervir nos acontecimentos históricos e políticos (SARGENTINI, 

2006). Além de serem autores imprescindíveis à compreensão da AD, 

particularmente a praticada no Brasil. 

 

A referência feita a Pêcheux deve-se ao fato de ter sido esse filósofo da 

linguagem que, junto ao seu grupo de pesquisa, sedimentou as bases 

epistemológicas da AD e contribuiu para sua instituição como área de estudo da 

linguagem, como um processo discursivo, no qual estão imbricados o linguístico e o 

histórico (GREGOLIN, 2005).  

 



No tocante a Michel Foucault, suas ideias deixaram marcas indeléveis nesse 

campo do saber, por conceber o discurso como prática de dizeres e fazeres, 

colocando a linguagem em movimento, influenciando a AD particularmente nas 

concepções de Discurso, Sujeito, Poder, Saber e História. 

 

Além do pensamento de Pêcheux e Foucault, também mobilizamos ideias e 

proposições de outros estudiosos que desenvolvem métodos na AD, como Orlandi 

(1999, 2001); Gregolin (2008, 2005); Sargentini (2008, 2006, 2005);  Brandão (2004) 

Possenti (2008) e outros. Autores cujas reflexões nos auxiliaram na apreensão dos 

princípios teóricos e metodológicos das categorias da AD que foram mobilizadas na 

pesquisa. 

 

Resta-nos ainda esclarecer que, em nosso percurso metodológico, 

apropriamo-nos de categorias da Análise de Discurso por conceber que essa área 

do conhecimento trabalha a língua no mundo, com maneiras de significar, com 

homens falando, considerando a produção de sentidos, enquanto partes de suas 

vidas, seja como sujeitos, seja como membros de uma determinada forma de 

sociedade (ORLANDI, 1999, p. 16). 

 

A AD presta-se, dessa forma, a ser um caminho analítico em função da sua 

vinculação com o funcionamento da linguagem via correlação com a história, a 

ideologia, a constituição e a circulação dos sentidos14, ou seja, a linguagem como 

instância de produção dos discursos. Na AD, a linguagem é concebida como 

mediação necessária entre o homem e sua realidade natural e social. (ORLANDI, 

1999, p. 15) 

 

Outro ponto importante a destacar sobre a AD é que, nela, não há imanência 

do sentido, o que vale dizer que não se toma o sentido em si mesmo. Não se 

acredita na existência de uma essência da palavra, um significado primeiro, original, 
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 A noção de sentido aplicado nesta pesquisa está associada à perspectiva interacional, cujo foco 
está na elaboração de versões compartilhadas e na negociação de identidades sociais e, 
consequentemente, focalizando as práticas sociais desenvolvidas em micro-contextos, trata-se de 
perspectiva inserida no campo mais abrangente da circulação das idéias na sociedade; campo este 
necessariamente transdisciplinar, objeto de estudo da história, da antropologia, da filosofia, sociologia 
do conhecimento da psicologia social e, doravante, da geografia, para mencionar as conexões mais 
óbvias. (C. f. SPINK e GIMENES, 1994). 



imaculado e fixo capaz de ser localizado no interior do significante. O sentido é 

atravessado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo histórico no 

qual as palavras são produzidas. O sentido é dependente das condições de 

produção do discurso porque a linguagem não é transparente: o dito, o já-dito e o 

que poderá vir a ser dito fazem parte dela. 

 

O sentido não está só nas palavras ou no texto. Mas, encontra-se também 

nas relações com a exterioridade, nas condições em que eles são produzidos, não 

dependendo somente das intenções dos sujeitos e estando relacionado com a forma 

como ele se constitui, como é formulado e como circula15. O que há é uma infinitude 

dos sentidos que, inseridos na história, na memória e em cada texto, nascem e 

renascem em um permanente diálogo com outros discursos e no interior dos textos; 

por isso, não há como encontrar a palavra fundadora, a origem, a fonte. Os sujeitos 

só podem enxergar os sentidos no seu pleno vôo. (GREGOLIN, 2001, p. 10) 

 

Concebendo o discurso como efeito de sentido entre locutores, Orlandi (1999, 

p. 21) argumenta que, no discurso, o funcionamento da linguagem não trata apenas 

de transmissão de informação. O processo discursivo põe em relação sujeitos e 

sentidos afetados pela língua e pela história. São processos de identificação do 

sujeito, argumentação, subjetivação e construção da realidade. 

 

Na AD não há como nos eximir da interpretação e da compreensão como dois 

momentos indissociáveis. Para Orlandi (1999, p. 26), “a interpretação é o sentido 

pensando-se o co-texto – as outras frases do texto – e o contexto imediato”. Assim 

entendida, a interpretação envolve os interlocutores, a situação, o contexto histórico-

social e ideológico, ou seja, enreda as condições em que os discursos são 

produzidos, à medida que descreve as regularidades que engendram as montagens 

e arranjos discursivos. 
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 Segundo ORLANDI, a constituição dos sentidos envolve a memória (interdiscurso) e a interpelação 
do indivíduo em sujeito; na formulação do sentido, temos a relação do discurso com o texto que 
atualiza a memória em presença, compondo o intradiscurso; na circulação, temos o funcionamento 
das circunstâncias de enunciação e a experiência de mundo (os “fatos”, os “acontecimentos”, os 
“seres”) como elementos desencadeadores e os sujeitos sociais que encarnam a função autor em 
seus percursos (por onde circulam), nos diferentes “meios” (verbal, não-verbal, etc.). C. f. ORLANDI, 
2008, 2001, 1999. 



Interpretar não consiste em entender apenas o que fora enunciado por um 

dado sujeito, trata-se de um processo de produção de sentidos, cujo percurso vai da 

descrição à interpretação, como parte de um processo de significação que se faz 

não como duas fases sucessivas, mas de alternância ou de batimento. Para Orlandi 

(1999), conjugar interpretação à descrição permite ao analista um efeito de 

identificação e o posicionamento diante dos dados. 

 

Enquanto que a compreensão consiste em saber como um objeto simbólico – 

discurso, enunciado, texto, pintura, música, etc. – produz sentido, permitindo-nos 

saber como as interpretações funcionam. Isto porque ela 

 

[...] procura a explicitação dos processos de significação presentes 
no texto e permite que se possam “escutar” outros sentidos que ali 
estão, compreendendo como eles se constituem. [...] Essa 
compreensão, por sua vez, implica em explicitar como o texto 
organiza os gestos de interpretação16 que relacionam sujeito e 
sentido. (ORLANDI, 1999, p.26-27grifos da autora). 

 

Enquanto arte de “refletir nos entremeios17”, a Análise do Discurso apresenta-

se como uma forma de produzir conhecimento que leva em conta o confronto, a 

contradição entre teoria e prática de análise. Assumir a AD como caminho à 

interpretação dos dados permite compreender as contradições: como elas emergem, 

desaparecem e reaparecem. Mostra ainda que o discurso pode exprimir e dar corpo 

às contradições, emprestando-lhes uma fugidia aparência. 

 

O discurso como atributo da linguagem não pode estar apartado das 

condições sociais que o produziram, pois são essas condições que criam a 

evidência do sentido. À Análise do Discurso não compete desvendar a 

universalidade de um sentido, pois, como defende Foucault (1996), em toda 

sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 
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 Na análise do discurso, os gestos de interpretação são concebidos como um ato simbólico, um ato 
lingüístico-discursivo, que intervém no real do sentido. Os gestos de interpretação não são 
voluntários, e tampouco conscientes: o sujeito interpreta, porque é compelido a isso. Os gestos de 
interpretação de um sujeito são determinados pela linguagem e orientados pela história de sua 
sociedade. As palavras não têm sentido em si, elas não são transparentes, o que existe são efeitos 
de sentido produzidos pelo sujeito quando ele se defronta com as palavras, objetos simbólicos. (cf. 
Orlandi, 2008, 2001, 1999) 
17

 Pêcheux caracteriza o entremeio como possibilidade de intercomunicação que pode haver entre as 
ciências sociais e humanas, a partir da análise do discurso. 



organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade. 

 

Nesta pesquisa, a AD fornece os subsídios necessários à reflexão sobre o 

que se oculta por detrás do visível, particularmente no que se refere à problemática 

que envolve a relação entre apropriação das águas locais e a afirmação da 

territorialidade. Ao assumir a AD como categoria teórica e metodológico, a ideia é 

conhecer a articulação entre o real (visto) e o refletido acerca da apropriação dos 

mananciais no espaço urbano de Garanhuns/PE. Ao analisarmos os discursos 

daqueles que se apropriam da água para a sobrevivência, podemos confrontá-los 

com os discursos pronunciados localmente sobre as águas e compreender o sentido 

que a conotação “mineral” empresta aos mananciais locais. 

 

 

2.2. Definição das Categorias de Análise 

 

 

A escolha das categorias da AD levou em consideração o fato de serem elas 

capazes de subsidiar a análise dos dados – bibliográfico e empírico – utilizados na 

construção do argumento e na feitura da tese. As concepções de Discurso, 

Formação Discursiva, Sujeito, Enunciado e Interdiscurso contribuíram na 

fundamentação teórica e metodológica indispensáveis à reflexão, à natureza e à 

finalidade da pesquisa. 

 

À exceção da categoria sujeito, que, nesta pesquisa, estará nas entrelinhas das 

análises, as demais concepções constituem a base de interpretação do arquivo, 

composto por dados empíricos e bibliográficos. O que se acha em sintonia com as 

questões e os objetivos que conduziram à realização da pesquisa, além de auxiliar a 

compreensão, evidenciando o fenômeno estudado. (fig. 1) 

 

 

 

 



Figura 1 – Interação entre as categorias de análise metodológica 

 
Fonte: Esquema organizado pelo autor. 

 

As concepções de formação discursiva e interdiscurso subsidiam na 

interpretação do contexto situacional18 e no desvendamento da trama em que estão 

enredadas as territorialidades em torno das águas. A categoria interpretativa 

mobilizada na análise do material de base – materialidades linguísticas – conforma 

os dados bibliográficos e empíricos. 

 

A categoria sujeito foi colocada propositalmente no centro do diagrama, pois, 

na AD ela é foco dos estudos da discursividade. A concepção de sujeito abordada 

na tese se contrapõe-se à ideia de indivíduo e/ou individualidade, e está em 

consonância com os princípios teóricos da Análise do Discurso, ancorada na 

concepção foucoultiana, Nesta, o sujeito é produzido nas relações discursivas, sua 

subjetividade é construída na exterioridade, ou seja, é uma construção histórica 

dada sob determinadas condições, e, como atesta Prado Filho (apud C. 

FERNANDES, 2008, p. 78), se dá na relação com o discurso; não se trata de uma 

relação do sujeito consigo mesmo, e sim, no governo de si.  

 

A concepção de sujeito se „insere em uma conjuntura sócio-histórica-

ideológica cuja voz é constituída de um conjunto de vozes histórico-sociais” (C. 

Fernandes 2008, p. 69-70). Isso quer dizer que os discursos apontam para posições-

sujeitos, e essas posições são marcadas por relações de poder que se opõem. 

                                                 
18

 Refere-se ao ambiente, não linguístico, que envolve quadro espaciotemporal e a situação 
sociocultural em que os discursos são produzidos. De acordo com CHARAUDEAU e MAINGUENEAU 
(2008, p. 127) o contexto situacional enfocado de maneira estrita (micro) faz sobressair o quadro 
espaciotemporal local nos quais a troca comunicativa, seus participantes (número, características, 
status, papéis, e a relação que mantém entri si), o tipo de atividade e as regras que a regem [...] 
quando enfocado de modo abrangente (macro), faz sobressair o aspecto institucional, e se apresenta 
como uma série sem fim de encaixes, que pelo viés do intertexto recobre uma extensão discursiva 
teoricamente ilimitada.    



Como exposto por C. Fernandes (2008), o poder coloca em jogo relações entre 

sujeitos e os discursos refletem os lugares desses sujeitos. Dessa maneira, mesmo 

que não tenha sido mobilizada em termos concretos, o sujeito, na pesquisa, foi a 

categoria analítica que permitiu situar a formulação, circulação e análise dos 

enunciados que compõem a base reflexiva. 

 

É a partir dos discursos dos sujeitos e da formação discursiva a que se 

vinculam que são construídos os enunciados que conferiram aos mananciais de 

Garanhuns/PE a condição de mediador na afirmação de territorialidades. Com base 

em enunciados pornunciadospor determinados sujeitos, tomados aqui como 

referência, podemos reconhecer que o qualificativo mineral emprestado às águas 

locais ainda hoje se faz presente na relação dos sujeitos com a água. O que 

contribui para a manutenção de práticas tradicionais de apropriação e uso dos 

mananciais da cidade. 

 

Segundo a perspectiva discursiva, todo sujeito fala a partir de uma formação 

discursiva, atribuindo sentido aos objetos que enuncia, e os efeitos de sentido 

produzidos são definidos pela história. Partindo desse pressuposto, histórias 

diferentes produzem efeitos de sentido diferentes, ou seja: ao enunciar, o sujeito 

marca uma posição e esse posicionamento acaba por constituir no sujeito uma 

identidade enunciativa. 

 

O sujeito é uma posição entre outras e conforma-se como um sujeito que é 

estruturalmente dividido desde a sua concepção e só tem acesso a parte do que diz. 

Como a constituição do sujeito é fruto das posições que assume, seu pertencimento 

depende, sobretudo, das experiências vividas e marcadas em sua enunciação, o 

que nos permite reconhecer o mundo que os envolve. 

 

Analisar a posição dos sujeitos nos discursos possibilita captar os sentidos – 

materiais e simbólicos – que atribuem às águas em Garanhuns, ao longo do tempo, 

principalmente por se tratar de um bem que deve ser de uso comum, mas que se 

mantém como recurso natural territorializado. Afinal, o discurso a que estamos nos 

referindo poderá revelar a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus 

próprios olhos. 



 

Os discursos são compreendidos como práticas que, sistematicamente, 

conformam os objetos de que falam (FOUCAULT, 2000, p. 56). Advêm de 

acontecimentos históricos, representados tanto sob o ponto de vista científico – 

formações discursivas –, quanto sob a perspectiva das experiências denominadas 

pelos teóricos como pré-científicas – formações não-discursivas. 

 

Para que possamos observar e descrever como um objeto do discurso se 

constitui nas formações discursivas e não discursivas, faz-se necessário estabelecer 

relações entre as superfícies nas quais os objetos possam aparecer e como foram 

representados em diferentes momentos da história (GASPAR, 2006), a fim de 

examinarmos as condições que permitiram o aparecimento do discurso e 

compreender porque tomou esse sentido e não outro. 

 

Nos diferentes discursos deparamo-nos com enunciados que se configuram 

como pistas a partir das quais podemos compreender os sentidos neles/por eles 

produzidos, pondo em relação o dizer com sua exterioridade e com suas condições 

de produção. São sentidos que têm a ver com o que é dito ali e com o que é dito em 

outros lugares, como diz Pêcheux, 

 

[...] as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido 
segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, ou 
seja, adquirindo-os em referência às formações ideológicas nas 
quais essas posições se inscrevem (apud PINTO, 2007, p. 65). 

 

Na AD, o enunciado não é uma frase ou um aglomerado de frases, mas um 

conjunto de ideias que, em contexto, dão sentido ao discurso. Para que uma frase 

qualquer seja um enunciado, deve conter um sentido e, por sua vez, realizado em 

uma dada situação, possuir uma significação para os interlocutores. 

 

Em seu último texto, Pêcheux (2002, p. 53) alerta que o equívoco é 

constitutivo da língua, portanto não existe ritual sem falha. Para ele, isso significa 

que todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si 

mesmo, deslocando-se discursivamente de sentido para derivar um outro. Um 

enunciado ou seqüência de enunciados são lingüisticamente descritíveis como uma 

série de pontos de deriva possível, oferecendo, portanto, lugar à interpretação. 



 

No enunciado ou sequência de enunciados, encontramos a ligação, a 

identificação e a transferência que dão sentido ao discurso. Os enunciados não 

podem ser definidos como totalidade fechada em si mesma, mas como uma figura 

lacunar e retalhada que possui proximidades, positividades que se marcam na 

relação com outros enunciados. 

 

Os enunciados, presentificados em um discurso, caracterizam o lugar de onde 

foram produzidos e marcam sua capacidade de circulação e de troca, sua 

possibilidade de transformação. Não são as condições externas como verdades que 

os enunciados propor-se-iam a representar, ou mesmo significações profundas que 

eles esconderiam que definirão seu lugar.  

 

Para configurar-se como marca de realidade, o enunciado deve constituir um 

sentido, ou seja, dizer alguma coisa a alguém, servir para a comunicação entre as 

pessoas. Dessa forma, ao examinar minuciosamente a forma/conteúdo 

presentificada num enunciado, deparamo-nos com relações de poder que demarcam 

campos de atuação. 

 

O que contribui à constituição do sentido em um enunciado é o contexto 

situacional. Percebemos o conteúdo dessa assertiva em enunciados como: “Nossa 

cidade tem muita água, onde cavar tem água e é mineral”; ou, “Não adianta cercar – 

as nascentes públicas – pois, se cercar aqui, a gente cava ali” que sabe que tem 

água. Ou ainda; “Eu já estou na profissão há mais de vinte anos [vendendo água em 

carroça]. Já herdei de meu pai que pegou de um tio de minha mãe e as pessoas 

compram água a gente porque confia, sabe que é da fonte, é boa, é igual a que 

vende no garrafão”19. Estes enunciados marcam a interdiscursividade dos sujeitos 

que “atestam” a qualidade mineral das águas da cidade. São enunciados que, 

também, defendem uma dada especificidade do território e de territorialidades locais 

mediadas pela água. 
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 Esses enunciados foram extraídos dos discursos de vendedores ambulantes de água e de 
lavadeiras que ocupam áreas de nascentes. São relatos e depoimentos captados nas entrevistas 
realizados em 2010 e serão analisados conjuntamente com outros no capítulo 5. 



Em se tratando de pesquisa em Geografia, cada uma dessas formas de 

expressão de sentido tem uma conotação característica, mas remetem a espaços de 

relações cujas materialidades apontam no sentido da constituição de territorialidades 

distintas, mediadas pelo mesmo elemento água. 

 

O enunciado de um discurso não se constitui como radical livre, desenraizado, 

visto que ele remete a um discurso dado, tendo, portanto, anterioridade e sucessão. 

Por estar vinculado a um discurso anterior, em sua formulação, encontram-se o dito, 

o já-dito, o que poderá ser dito outra vez, reportando a uma determinada formação 

discursiva, em que os dizeres se atravessam. 

 

A interligação dos discursos, as relações interpostas entre eles, conformam o 

que na AD é designado de interdiscurso. E isto, por marcar as relações existentes 

entre os dizeres dos sujeitos e por tratar-se da memória discursiva que disponibiliza 

dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva. 

Segundo Orlandi, 

 

A memória discursiva ou interdiscurso é a que se constitui pelo 
esquecimento, na qual “fala uma voz sem nome”. Aquela em que 
“algo fala antes, em outro lugar, independentemente” (M. 
PÊCHEUX,1975), produzindo o efeito do já-dito. Isto é, as nossas 

palavras trazem nelas outras palavras. (IN: BARRETO, 2006, p. 5) 
 

O interdiscurso repercute o saber discursivo que marca as inter-relações 

existentes entre uma série de discursos outro que estão na base de todo dizível, em 

que se estabelecem correlações, deslocamentos, vizinhanças. Orlandi (1999) 

acrescenta que o interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o 

sujeito significa em uma situação discursiva dada. Nesse contexto, o já-dito, 

concebido no interdiscurso, é imprescindível para que possamos entender o 

funcionamento dos discursos e sua relação com o sujeito e a ideologia. 

 

Por se reportar às redes de memória que produzem os sentidos em um 

momento histórico, o discurso não tem origem em si mesmo, ele é uma resposta ou 

deriva de algum discurso anterior, remetendo o curso das enunciações para 

formações discursivas posteriores. Dessa forma, para entender os sentidos 

presentificados nos enunciados de um discurso, torna-se necessário recorrer às 



condições de produção do discurso, ou seja, ao contexto e processo em que uma 

dada formação discursiva ocorre. De acordo com Carneiro e Carneiro (2007, p. 6), 

 

[...] toda identidade do discurso são construções feitas através do 
próprio discurso, por isso, permeável e passível de movências de 
sentido. Quando um discurso é proferido, ele já nasce filiado a uma 
rede tecida por outros discursos com semelhantes escolhas e 
exclusões. A metáfora da rede é pertinente para explicar o discurso: 
“Uma rede, e pensemos numa rede mais simples, como a de pesca, 
é composta de fios, de nós e de furos. Os fios que se encontram e se 
sustentam nos nós são tão relevantes para o processo de fazer 
sentido, como os furos, por onde a falta, a falha se deixam descolar. 
Se não houvesse furos, estaríamos confrontados com a completude 
do dizer, não havendo espaço para novos e outros sentidos se 
formarem.  

 

As formações discursivas constituem-se como um espaço de construção de 

sentido, não se restringindo apenas ao sentido epistemológico. Abrange também 

prática discursiva, em meio a outras práticas, que configuram o saber de uma época. 

Seu uso como dispositivo analítico ajuda a desvendar as relações que os discursos 

estabelecem entre si. Acreditamos que desvendar as formações discursivas, a partir 

da descrição e interpretação de discursos e de enunciados é imprescindível para 

que possamos captar os sentidos atuais atribuídos às práticas de apropriação da 

água, objeto de análise nesta pesquisa. 

 

A concepção de formação discursiva sofreu alterações que afetaram seu 

edifício teórico e epistemológico, de cardo com as épocas de desenvolvimento da 

AD20, mas ela permanece como importante categoria  na construção da teoria e nos 

métodos de análise do discurso. Para Gregolin (2005. p. 3), 

 
O conceito de FD é central para o desenvolvimento do edifício teórico 
da AD. Ele sinaliza a constante refacção a que a teoria do discurso 
foi submetida na obra de Pêcheux, já que, por meio das 
reconfigurações desse conceito, ele trabalha a linha tênue entre a 
regularidade e a instabilidade dos sentidos no discurso.  
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 Desenvolvimento ocorrido em três momentos distintos, conhecidos como AD 1ª época (1969 – 
1975), AD 2ª época (1975 – 1980) e AD 3ª época (1980 – 1983). Tais momentos se desenvolveram 
no contexto de uma conjuntura política efervescente, de uma profunda revisão do marxismo e do 
estruturalismo dominante nas ciências humanas. Constituem-se como momentos de mudanças 
ocorridas nos objetos e nas problemáticas das quais a AD emergiu (a análise do discurso político), 
consequência do amadurecimento das ideias de seus defensores, assim como resultantes das 
transformações ideológicas, políticas, econômicas, sociais e epistemológicas que marcaram as 
décadas finais do século XX. 



A concepção de formação discursiva foi introduzida por Pêcheux na 

formulação da 2ª época da AD e reformulada a partir de sua aproximação com as 

ideias desenvolvidas por Foucault (2000), particularmente influenciadas pelas 

concepções presentes na sua arqueologia do saber. Aproximação que se dá em 

direção cada vez mais forte da importância da heterogeneidade do discurso. A 

incorporação da heterogeneidade pressupõe que todo discurso está exposto ao 

equívoco porque se relaciona com um discurso outro, ou seja, o discurso quase 

nunca é homogêneo: ele mistura diversos tipos de sequências textuais, faz variar a 

modalização os registros de língua, os gêneros de discurso, etc. 

 

Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 261) definem que a característica da 

heterogeneidade discursiva é a de ser marcada pela presença de discursos outros, 

atribuíveis a outra fonte enunciativa, levando ao reconhecimento da alteridade na 

identidade discursiva. O reconhecimento da heterogeneidade existente no discurso 

reflete-se na modificação do corpus e deriva da necessidade da AD ampliar seus 

objetos de análise, incorporar discursividades que envolvem o verbal e o não verbal 

e a sua circulação na sociedade do espetáculo midiático (GREGOLIN, 2005). 

 

Nos estudos da AD de linha francesa, um autor que dá importante 

contribuição às reflexões atuais sobre formação discursiva é Courtine (apud 

GREGOLIN, 2005), que acrescenta ao conceito de Formações Discursivas um 

conjunto de noções foucaultianas (acontecimento, práticas discursivas, arquivo etc.), 

fortalecendo a ideia de uma articulação dialética entre singularidade e repetição, 

regularidade e dispersão. Para Courtine, a aproximação do pensamento de Pêcheux 

ao de Foucault tornou possível enxergar, na dispersão de enunciados, certas 

regularidades nos acontecimentos discursivos, pois, 

 

[...] toda a massa de textos que pertencem a uma mesma FD insere-
se em um campo em que podem ser estabelecidas identidades 
formais, continuidades temáticas, translações de conceitos, jogos 
polêmicos, segundo regras específicas das práticas discursivas de um 
certo espaço e tempo. [...] desde sua raiz, o enunciado se delineia em 
um campo enunciativo onde tem lugar e status, que lhe apresenta 
relações possíveis com o passado e que lhe abre um futuro eventual, 
isto é, que o insere na rede da História e, ao mesmo tempo, o constitui 
e o determina COURTINE, apud GREGOLIN, 2005, p.5). 

 



Courtine propõe pensar a FD como “fronteiras que se deslocam” e cujo 

movimento é impulsionado pela memória discursiva. Para tanto, defende que toda 

formulação possui, em seu domínio associado, outras formulações que ela repete, 

refuta, transforma, nega, enfim, em relação às quais se produzem certos efeitos 

específicos de memória. Estudos mais recentes, que tomam a formação discursiva 

como categoria analítica, encontram em Courtine importante referencial, visto que 

este autor estimula a interlocução entre a obra de Pêcheux e as propostas de 

Foucault. 

 

Compreender como se dá a formação discursiva em que está inserida a 

problemática do conhecimento acerca dos recursos hídricos, é fundamental para 

que possamos enxergar a repetição, a refutação, as transformações ocorridas nos 

sentidos atribuídos à água. Fundamentar o estudo tomando a formação discursiva 

como conceito basilar, permite-nos traçar um campo de reflexão em torno do qual 

analisamos, na macro-instância, o contexto em que a água se transforma em objeto 

de discurso, além de possibilitar a compreensão, na micro-instância, sobre como o 

discurso da água em Garanhuns afirma e legitima a territorialidade construída em 

torno das mananciais. 

 

É oportuno esboçar que concepções do edifício teórico e metodológico das 

categorias discurso e formação discursiva – não as únicas – foram acionadas para 

dar suporte à elucidação das circunstâncias em que a água emerge como objeto de 

discursividade presentificados no saber técnico, científico, político-institucional e 

informacional. No que concernem às categorias discurso, enunciado e interdiscurso, 

mobilizamos formulações que sustentam as engrenagens que nortearam a análise, a 

interpretação e a compreensão das práticas sociais que transformaram a água em 

recurso natural territorializado, desvendando os alicerces materiais e simbólicos que 

a transforma no objeto discursivo que impulsionou a realização da pesquisa. 

 

A abordagem dada às categorias da AD que aparecem no corpo deste texto 

constitui-se como uma esquematização didática, como indicação do percurso 

trilhado em nossa análise. Não há como fazer uma distinção explícita das fronteiras 

que separam discurso, enunciado, interdiscurso, formação discursiva. Podemos 

apenas dizer que, nesta pesquisa, essas categorias foram mobilizadas como um 

possível modo de interrogar os dados e como forma de organizar o raciocínio que 



oportuniza outro caminho ao fazer/pensar as questões socioterritoriais postas à 

Geografia. 

 

São categorias que ora aparecem de modo explícito, ora fundamentam 

subliminarmente os argumentos da pesquisa; mas, sobretudo, auxiliam na leitura e 

interpretação dos corpora21. A intenção é ver o processo de interação que há entre 

essas categorias, à medida que efetuamos a análise dos dados que subsidiam a 

reflexão. 

 

 

2.3. Procedimentos de Investigação e Delimitação dos Corpora Discursivo 

 

 

Por trata-se de uma pesquisa qualitativa, a nossa preocupação não foi com a 

proposição de generalidades. Trabalhamos com um nível de realidade em que não 

houve um tratamento estatístico, quantificações dos dados em termos de 

representação e/ou de índices. A especificidade da pesquisa está em apreender 

como a problemática da água assume múltiplas determinações, adquire 

significâncias diversas e suscita novos contornos aos estudos da territorialidade que 

se trava atualmente em torno dos recursos hídricos. 

 

Consideramos que o fenômeno22 estudado é de manifestação local, mas 

representa na estrutura social o relacionamento dos sujeitos com a água que 

sustenta a permanência de formas tradicionais de apropriação dos bens de uso 

comum. E, mesmo que se manifeste em situação adversa, analisá-lo é procurar um 

conjunto de características comuns que marcam a discursividade presente na 

constituição de territórios e territorialidades que poderá nos levar à compreensão 

das práticas de outros grupos sociais que se encontram em situação semelhante. 
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 Corpora é o plural de corpus que nas ciências humanas e na linguística designa o conjunto de 
dados que servem de base para descrição e análise de um fenômeno. [...] Os corpora são 
constituídos por dados orais, escritos , audiovisuais, que são extraídos de discursos efetivamente 
produzidos pelos locutores em suas trocas sociais ou que são obtidos por licitação (dados 
considerados, às vezes de maneira polêmica, “fabricados”): pesquisa de informação explícitas junto a 
informantes, questionários, dispositivos experimentais de produção e fala.Cf. Charaudeau e 
Maingueneau, 2004, p. 137-138. 
22

 Fenômeno designado como ação ou processo que, no plano cognitivo, transforma a água em 
objeto de discursividade e, no plano das práticas, torna-a elemento definidor de territórios e de 
territorialidades. 



 

Adotar o estudo de caso na pesquisa é ir a buscar das práticas socioterritoriais 

daqueles que têm na água a alternativa de manutenção da subsistência. Cada 

indivíduo – entendido como “sujeito coletivo”, pois se constitui como uma referência 

grupal, expressando de forma típica o conjunto de vivências do seu grupo – que 

expôs suas experiências de vida e apreensões sobre as relações de poder com as 

quais têm que se confrontar no tocante a águas disponíveis localmente, ajudou-nos 

a compreender as territorialidade construídas em torno dos mananciais existentes no 

espaço urbano de Garanhuns/PE. 

 

No concernente aos dados, recorremos à noção de corpus23 discursivo devido 

à natureza do material – bibliográfico e empírico – pois, como propõe Courtine (apud 

SARGENTINI, 2005, p. 3), o corpus discursivo é um 

 

[...] conjunto aberto de articulações cuja construção não é efetuada já 
no estado inicial do procedimento de análise: conceber-se-á, aqui um 
procedimento de análise do discurso como um procedimento de 
interrogação regulado de dados discursivos que prevê as etapas 
sucessivas de um trabalho sobre corpora ao longo de todo o 
procedimento. Isso implica que a construção de um corpus discursivo 
possa perfeitamente ser concluído apenas no final do procedimento.  

 

No estudo, a composição do corpus discursivo deu-se por duas vias: uma em 

que foram explorados dados do contexto das condições de produção dos discursos, 

a partir da leitura e interpretação de textos escritos; e outra em que levantamos 

enunciados sobre o tema água, a partir de relatos orais obtidos por meio de 

entrevistas. 
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 A noção de corpus assumida na pesquisa associa-se àquela defendida por Courtine, presente em 
texto de Sargentini. Ela está inserida no momento da análise de discurso em que as reflexões sobre o 
corpus aproximam-se da noção da formação discursiva. É uma concepção em que o corpus é 
heterogêneo, instável, em processo de construção. 



2.3.1. Composição dos dados à base textos escritos 

 

 

Os dados foram concebidos com base em ideias de Demo (2006, p. 10) ao 

defender que na pesquisa qualitativa eles não são apenas colhidos, mas também 

“resultado de interpretação e reconstrução, pelo pesquisador, em diálogo inteligente 

e crítico com a realidade”. Na primeira via de levantamento de dados, deu-se a 

composição do arquivo formado por textos de diversos gêneros, que circulam em 

diferentes suportes e que têm como campo discursivo a água; tomada nas macro e 

micro instâncias de análise. Tratou-se de um momento de análise de textos 

buscando compreender o contexto tempo/espaço em que foram produzidos e deles 

extraindo enunciados nos quais enxergamos a imbricação da territorialidade definida 

pelas práticas de apropriação e uso das águas. 

 

Não se trata de considerar o arquivo como enunciados conservados por uma 

via arquivística, mas como um modo de acompanhar as práticas discursivas de uma 

sociedade (SARGENTINI, 2005). A noção é incorporada a AD à luz da concepção 

desenvolvida por Foucault (2000, p. 149-150) ao definir que:  

 

Entre a língua que define o sistema de construção de frases 
possíveis e o corpus que recolhe passivamente as palavras 
pronunciadas, o arquivo define um nível particular: o de uma prática 
que faz surgir uma multiplicidade de enunciados como tantos 
acontecimentos regulares, como tantas coisas oferecidas ao 
tratamento e à manipulação. Não tem o peso da tradição, não 
constitui a biblioteca sem tempo nem lugar de todas as bibliotecas; 
mas não é tão pouco o esquecimento acolhedor que abre a qualquer 
palavra nova o campo de exercício de sua liberdade; entre a tradição 
e o esquecimento, ele faz aparecerem as regras de uma prática que 
permite aos enunciados subsistir e, ao mesmo tempo, modificarem 
regularmente. É o sistema geral da formação e da transformação dos 
enunciados.  
 
 

O arquivo foi composto pela leitura e interpretação de textos acadêmicos, 

historiográficos, técnicos e documentos legais que delimitaram a formação discursiva 

em que a problemática da água está inserida, dando subsídios à macro-instância de 

análise. Enquanto que, para a micro-instância – estudo do caso que ilustra a 



pesquisa –, a reflexão é produto de recortes de escritos extraídos de várias 

materialidades linguísticas, das quais destacamos, 

 

i) Discurso político citado no livro História de Garanhuns, no qual o Barão de 

Nazaré apresenta os argumentos à defesa da criação do território 

municipal de Garanhuns; 

ii) Artigos e anúncios publicados em revistas, álbuns e almanaques de 

propaganda de governos e de serviços privados, publicados nas três 

primeiras décadas do século XX; 

iii) Relatórios técnicos e demonstrativos sobre as águas de Garanhuns, 

escritos na primeira metade do século XX; 

iv) Estudo físico-químico-mineralógico e ambiental que aborda a qualidade e 

características minerais das águas de Garanhuns, escritos na década de 

1950; 

v) Artigos jornalísticos, crônicas, poemas e romances, produzidos por 

escritores locais que evocam o valor simbólico e lúdico dos mananciais 

presentes nos “recantos” da cidade com suas fontes e chafarizes; 

vi) Relatórios e textos utilizados na elaboração do Plano Diretor e da proposta 

de criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio mundaú; 

vii)  Plantas e mapas locais; 

viii) Documentos cartoriais; 

ix) Imagens gráficas e fotográficas. 

 

Apesar da diversidade textos (escritos e orais), a utilização desse conjunto 

justifica-se pelo motivo de pretendemos situar as superfícies de aparição e os 

contextos situacionais em que a água se transforma em objeto de discursividade. No 

plano local a intenção foi reconstituir as condições de produção dos discursos que 

“legitimam” a potencialidade mineral das águas em Garanhuns. Discurso partilhado, 



ao longo do tempo, por todos os segmentos e que até a atualidade fundamenta 

práticas de uso da água adquirida pela compra a carroceiros que as vende a granel. 

 

Ressalta-se, ainda, que, mesmo sendo de natureza distinta, os textos 

referenciados oportunizam, na micro-instância de análise, a retirada de recortes e 

enunciados que, interpretados à luz de uma teoria do discurso, refratam24 a 

historicidade e a coerência dos diferentes “todos” de que fazem parte, sem, no 

entanto, descumprirem o papel a que serão chamados nesta tese, ou seja: tecer os 

fios para a constituição de um discurso que visa explicitar este estudo. 

 

Os recortes de textos fazem parte de uma engrenagem que aciona o 

movimento de fazeres e dizeres que foram se consolidando e se solidificando 

através de práticas socioterritoriais difundidas a partir de discursos “partilhados” em 

que são enunciadas as qualidades das águas do subsolo de Garanhuns. São 

discursos que ainda hoje sustentam práticas de apropriação e uso dos mananciais 

locais que se assentam em antigos hábitos culturais. 

 

Destacar no arquivo os enunciados que “funcionam” como o já-dito (resgate da 

memória discursiva) corresponde à descoberta do efeito de sentido presentificado 

nos diferentes discursos sobre a qualidade das águas locais. Com base nos dizeres 

enunciados nos textos, procuramos resgatar o contexto sociopolítico e histórico para 

analisar e interpretar os efeitos de sentido que podem ser desvendados nas práticas 

desenvolvidas por homens simples. Pessoas que, ao captam a água para fins de 

manutenção da própria sobrevivência, demarcam territorialidades que se 

desenvolvem tendo os mananciais da cidade como mediadores. 
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 O uso do termo “refratar” não é banal. Difere de “refletir”, cujo sentido é perpassado pela ideia de 
determinação. Refratar aqui tem o sentido de apontar, permitir ver para além do visível/manifesto. 



2.3.2. Composição dos dados à base de depoimentos pessoais 

 

 

A composição dos dados empíricos deu-se com a escuta de depoimentos de 

sujeitos diretamente envolvidos com o tema da pesquisa. A opção pelo depoimento 

pessoal25 está relacionada aos aspectos de interface teórico-metológicos, em que a 

preocupação era captar, nos dizeres dos homens simples, os enunciados sobre as 

águas que evidenciam a interdiscursividade que legitima e classifica a qualidade 

mineral das águas apropriadas e usadas. 

 

Por ser uma técnica em que a entrevista é, ao mesmo tempo, aberta e 

conduzida, foi possível, a partir da escuta das experiências de vida do informante, 

encaminhar o diálogo evitando o desvio do entrevistado e o dizer cortado, no que se 

refere ao tema analisado. E, na medida do possível, impedindo que o narrador se 

afastasse com digressões, trazendo-o de novo ao assunto.  

O entrevistado foi instigado a discorrer livremente sobre as questões a ele 

endereçadas em um tom de “quase” conversa informal, permitindo a retomada de 

sua vivência de forma retrospectiva, a partir da liberação de pensamentos reprimidos 

e mesmo aqueles declarados em tom de confidência. 

 

Visando à realização do levantamento de dados, selecionamos depoimentos 

de: 

i) Lavadeiras que ocupam áreas de nascentes e que, em suas práticas 

cotidianas, apropriam-se dos mananciais para as atividades domésticas e 

ao trabalho na “lavagem de roupa de ganho”; o que lhes assegura a 

reprodução da sobrevivência. 

ii) Carroceiros que possuem trajetória histórica e familiar relativa ao trabalho 

de vender água “mineral” a granel: os aguadeiros. Água que é armazenada 
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 A grande diferença entre história de vida e depoimento pessoal reside na forma específica de agir 
do pesquisador. Para a autora, a história oral “é termo amplo que recobre uma quantidade de relatos 
a respeito de fatos não registrados por outro tipo de documentação, ou cuja documentação se quer 
completar”. Quanto à opção pelo depoimento, o pesquisador conduz a entrevista, para apreender, da 
“vida” de seu informante, os acontecimentos que se relacionam diretamente com seu trabalho. Se o 
narrador se afastar com digressões, o pesquisador corta-as para trazê-lo de novo ao assunto. O 
desnecessário e supérfluo são desconsiderados. (C. f. QUEIROZ, 1988). 



em barris – atualmente de plástico – e vendida, atividade que garante a 

reprodução da sobrevivência desses trabalhadores. 

iii)  Proprietários de fontes – legalizadas – de água mineral e de poços 

profundos de água potável, que são fornecidas como alternativa de 

abastecimento urbano da água. 

 

A escolha das lavadeiras e dos aguadeiros deveu-se à busca de oportunizar a 

aparição do saber e do dizer comum daqueles que são silenciados ou tornados 

opacos pelo saber culto e pela racionalidade técnico-instrumental da ciência 

moderna, que busca neutralizar/ofuscar o conhecimento e o dizer daqueles que não 

são dela procedentes. Outro motivo desta escolha reside na constatação de que os 

homens simples, formados pelas camadas mais pobres da população, nunca são 

reconhecidos – pelos órgãos públicos, privados ou mesmo por campos do saber 

científico – como grupo social com legitimidade para reivindicar a concretização dos 

seus interesses (CARNEIRO, 2004), tampouco eles são suficientemente 

esclarecidos no sentido de explicar/compreender a realidade, mesmo a que é por 

eles protagonizada. 

 

Considerar esses homens simples também vai ao encontro do que fora proposto 

por Foucault quando afirmou que era preciso estudar e tentar compreender, mesmo 

que de forma parcial, os novos espaços de materialização da linguagem e da prática 

discursiva. Espaços que não são novos, mas que já existiam, devendo apenas 

serem percebidos e analisados pela pesquisa acadêmica. Figuravam, dentro das 

preocupações do universo intelectual, em um nível secundário de investigação, 

como pudemos constatar no levantamento de informações bibliográficas relativas ao 

tema. 

 

A escuta dos proprietários das terras onde se situam as fontes ou poços de 

captação de água subterrânea teve como propósito compreender em que medida a 

posse/propriedade das terras assegurar-lhes-ia o direito de dispor e controlar o 

acesso à água, posta por eles à venda. Relaciona-se, também, à mudança de 

relacionamento do sujeito com a água, no momento em que o uso do manancial de 

superfície cede para o uso das águas de subsolo, constituindo assim uma alteração 



na territorialidade que passa a ser acionada a partir dos poços de captação 

subterrânea, mantendo-se com base no discurso da qualidade mineral das águas. 

 

Com as observações realizadas a cada visita ou “passagem” na área de 

nossa pesquisa, fomos acumulando informações que contribuíram para montar o 

referencial de leitura e interpretação do fenômeno, do espaço, do tempo e do mundo 

vividos por aqueles que se apropriam das águas locais. Foi dessa maneira que 

aprimoramos o arsenal teórico e metodológico da relação dos sujeitos com a água 

disponível na cidade. 

 

A reflexão feita na micro-instância de análise – a das considerações sobre a 

temática na escala local – é produto da observação in situ e da coleta dos 

depoimentos. O que foi feito no período de julho de 2010 a maio de 2011 e 

selecionados à medida que fomos realizando as “passagens” pela área objeto de 

estudo. 

 

Os sujeitos cujos depoimentos estão sendo analisados foram escolhidos porque 

suas práticas socioterritoriais e seus discursos tinham o uso das águas como fonte 

de reprodução da vida, parcial ou total, o que nos permitiria a compreensão e o 

julgamento do problema investigado. Através de seus depoimentos, compusemos 

um corpus de relatos orais, dos quais captamos a interdiscursividade apreendida 

pelas singularidades e regularidades discursivas. 

 

Os critérios para a seleção das lavadeiras a serem entrevistadas foram os 

seguintes: tempo de residência, uso da lavanderia e engajamento em alguma 

atividade de uso e cuidado para com as águas locais. À medida que elas relatavam 

como foi sua chegada às nascentes da Vila Maria, foram analisadas as estratégias 

desenvolvidas para o uso do espaço no entorno das nascentes; as concepções 

sobre as fontes das águas locais, as práticas de apropriação da água e a relação 

entre a atividade na lavanderia e a reprodução de sua sobrevivência; as formas de 

acesso, uso e manutenção dos recursos hídricos. 

 

No tocante à ocupação das áreas de nascentes, também, foi entrevistado o 

antigo proprietário das terras em que atualmente estão situadas as lavadeiras. Seu 



depoimento foi de grande relevância, visto que essas áreas estão diretamente 

relacionadas à territorialização dada pela apropriação e controle das águas locais. 

Contemplá-lo na análise auxiliou-nos na elucidação das territorialidades que se 

afirmam em torno dos mananciais, desde o momento que constituíam as águas dos 

vales aluvionais responsáveis pelo abastecimento urbano de Garanhuns. 

 

Quanto ao segmento aguadeiro, dado que a compra das águas para revenda é 

efetuada em diferentes pontos de captação existentes na cidade, selecionamos, 

principalmente, vendedores que captam água das principais fontes. Para tanto, 

seguimos alguns critérios: tempo de atividade; parentesco com outros vendedores 

(particularmente oriundos da Fonte Serra Branca); locais de venda da água; 

quantidade de água captada e vendida durante a semana (por indicação de 

funcionário da fonte, particularmente da Fonte São Luis). 

 

Para análise da categoria proprietário de poços e fontes de água (mineral e/ou 

potável), optamos por entrevistar os dois principais representantes das 

engarrafadoras de água mineral presentes na cidade, devido à peculiaridade da 

relação territorialidade e água que cada um representa. Coletou-se o depoimento de 

um representante da família proprietária da Água mineral Serra Branca e um outro 

do diretor responsável pela Água Mineral São Luis. O conteúdo desses discursos 

está diluído no item concernente à produção do discurso, bem como, ao contexto 

situacional das águas em Garanhuns e à análise dos dizeres dos aguadeiros. 

 

No caso do primeiro tipo de entrevistado citado, a justificativa reside na 

relevância histórica e no poder simbólico que o nome da empresa exerce nos 

discursos sobre a qualidade mineral das águas de Garanhuns. No segundo, a sua 

razão de ser consiste na constante citação do nome da empresa por carroceiros que 

tem essa fonte como ponto de captação, sendo ela, para os carroceiros, 

considerada como sinônimo de “confiabilidade” e de facilidade em termos de adesão 

à compra da água dela proveniente. 

 

Para compreender a relação dos sujeitos – especialmente das lavadeiras e 

dos aguadeiros – com os mananciais, organizamos o conteúdo dos depoimentos em 

quatro blocos discursivos, nos quais analisamos: a) relação pessoal com os 



mananciais da cidade; b) disponibilidade e qualidade das águas locais; c) 

apropriação, uso e controle das águas (construção da territorialidade); d) água e 

permanências culturais. 

 

Em cada depoimento selecionamos trechos dos discursos dos entrevistados e 

incorporamo-os ao conteúdo analítico da pesquisa, descritos no capítulo 6. Dos 

trechos recortados, destacamos enunciados que refratam os traços de identificação 

e expressam o senso de pertencimento e as territorialidades que aguadeiros e 

lavadeiras construíram em torno dos mananciais da cidade. Nos recortes 

selecionados afloram, se repetem, se alteram enunciados sobre as águas de 

Garanhuns que se transformaram, ao longo do tempo, em consonância com o 

relacionamento desses sujeitos com a água. 

 

O foco da análise residiu na expressividade de enunciados contidos nos 

dizeres dos informantes – sujeitos da pesquisa – e nas possibilidades abertas à 

interpretação do fenômeno em estudo, a partir do que se trilhou o caminho que nos 

levou a descobrir como se dá a criação de sentidos atribuídos aos bens naturais de 

uso comum, a água. No transcorrer desse percurso, vimos a interação 

simbólica/material e, acima de tudo, os efeitos dos sentidos que regem as distintas 

territorialidades definidas de acordo com as formas de apropriação e controle dos 

recursos hídricos locais. Conteúdo que será apresentado no capítulo destinado à 

análise dos dizeres de lavadeiras e aguadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DISCUSSÕES AMBIENTAIS: CONTEXTO DE INSERÇÃO DA 

PROBLEMÁTICA DA ÁGUA 

 

O desastre ecológico reintroduz, no horizonte moderno, o limite para 
a tese de que a sociedade é o resultado de um contrato exclusivo 
entre indivíduos livres e exige repensar a prática da reciprocidade e 
da mutualidade entre pessoas e grupos e entre convenções e 
natureza (MATTA, 2009)  

 

Há muito tempo, o binômio “sociedade-natureza” faz parte das inquietações e 

discussões no âmbito da Geografia, sendo esse o tema que mais esteve/está 

presente em suas reflexões teórico-metodológicas. Mas, foi, sobremaneira, com a 

eclosão do movimento ambientalista, após os anos de 1960 e, sobretudo a partir das 

publicações denunciatórias de Raquel Carlson, do Clube de Roma e do Relatório 

Brundtland que as velhas/novas questões sobre a manutenção da relação sociedade 

e natureza passam a assumir maior intensidade. 

 

Ao analisar os estudos que se preocupam com a investigação da dinâmica da 

natureza na Geografia, particularmente aqueles preocupados com meio ambiente, 

percebemos que não se trata da retomada da abordagem de síntese26 que deu 

origem à Geografia Moderna. A proposta é redefinir as análises geográficas no que 

diz respeito ao uso da natureza no contexto econômico e social contemporâneos. 

Como afirma Rodrigues (s.d, p. 5): 

 

Se a metáfora temporal é predominante no período moderno, a 
questão ambiental traz a tona, de forma nova, a metáfora espacial. 
Retoma importância a produção do espaço, que não se esgota 
evidentemente na questão da natureza. Ressalta, contudo, na 
análise da produção e consumo do espaço a importância das 
Geografias: Físicas e Humanas que parecia ter perdido sua 
importância em períodos anteriores. 

 

Preocupados em obter uma visão totalizadora da natureza e compreender a 

complexidade das interações socioambientais, os estudos mais recentes da 

natureza, na Geografia, buscam a construção de caminhos teóricos e metodológicos 

que alinhem conhecimento sobre as correlações entre os elementos físicos e as 
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 Segundo MORAES (1986), a idéia de ciência de síntese está associada à concepção de Geografia 
que descreve todos os fenômenos manifestados na superfície do planeta, portanto, que trabalha com 
dados de todas as demais ciências. 



ações antrópicas, enquanto complexo socioeconômico e cultural (CORRÊA, 2005). 

A intenção tem sido a de criar novos métodos de trabalho, mas também de (re) 

definir como concebemos a ação da sociedade e sua interferência na dinâmica atual 

da natureza. 

 

Cabe ainda avaliar as conseqüências do processo de apropriação da 

natureza via eliminação de culturas e outras formas de relacionamento dos homens 

entre si e com a natureza, já que a dialética inter-relação do homem com o meio é 

um processo engendrado ao longo da história humana. Compreender suas 

consequências passa necessariamente pela compreensão da dinâmica da natureza 

e do próprio devir do homem. 

 

A natureza sujeitada à dinâmica da produção e do consumo tem sua 

artificialização incidindo na negação de relações tradicionais de interação do homem 

com o meio, vivida por povos e culturas tradicionais. Assistimos à proposição de 

uniformização dos modos como as diferentes sociedades se apropriam, usam e 

controlam os recursos naturais, mesmo quando desigualmente distribuídos e 

acessados. 

 

 

 

3.1. A Territorialização da Natureza nos Debates Ambientais 

 

O termo natureza tem uma grande diversidade de uso. É empregado para 

fazer menção a fenômenos que fogem à explicação e controle do homem, para fazer 

alusão a comportamentos “incomuns” ou não previstos e até para designar 

simbolismos e manifestações de cunho místico (atribuídas às forças divinas). Do 

senso comum ao meio acadêmico, no âmbito técnico ou filosófico, existe uma 

profusão de definições atribuídas ao termo natureza.  

 

Mesmo quando expressam sentidos e significados distintos, os conceitos de 

natureza apresentam nuanças e associações com o que está na essência das 

coisas ou dá origem a algo no mundo físico/material e humano. Natureza é a palavra 



utilizada para designar ao mesmo tempo a essência dos fenômenos físicos e a 

essência da psique e da soma27 humanos.  

 

Quando analisamos as questões ligadas ao território, tendo a natureza como 

foco, vemos que ao menos duas acepções podem ser vislumbradas: numa em que a 

natureza a passam à condição de simples base material,  fonte de recursos, 

enfatizando a dimensão espacial das relações econômicas. Noutra, compõem a 

base das relações entre sociedade e natureza, associada ao comportamento 

“natural” dos homens em relação ao seu ambiente físico, indicando-nos uma noção 

de Território natural.  

 

Para nossa reflexão contamos com contribuição de ideias defendidas por 

Raffestin (1993), em sua abordagem sobre os trunfos do poder, particularmente no 

tocante ao território e aos recursos. Amparado em pressupostos desse autor 

buscamos vestígios de como o recursos naturais (enquanto matéria) como conteúdo 

do território e como elemento mediador de territorialidades são tranformados em 

instrumentos de poder.  

 

As discussões ambientais atuais possuem possuem uma dimensão territorial 

implícita. O componente territorial vai desde o fato dos recursos estarem dispersos 

pela superfície terrestre, resultado de processos naturais de milhões de anos, bem 

como em virtude de serem bens apropriados privadamente pelos grupos sociais de 

acordo com sua capacidade de gerar instrumentos técnicos, o que os tornam, em si, 

foco de poder, disputa e conflitos. 

 

Os debates sobre o agravamento das questões ecológicas, a contestação dos 

pressupostos de uma modernidade pretensamente racional/cientificista e 

universalizante, a refutação da razão instrumental, baseada na lógica formal, como a 

única via legítima para o conhecimento e a transformação do mundo, têm se 

constituído como os principais ingredientes para a composição de uma nova 

abordagem crítica da realidade. 
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 o corpo humano, matéria físico-biológica. 



Há uma diversidade de discursos que sustentam os debates sobre as questões 

ambientais, contudo, os que mais se destacam são aqueles que abordam o 

esgotamento dos bens naturais. Conformam os discursos que estão inseridos  na 

lógica da chamada modernização ecológica atrelada à idéia de sustentabilidade 

ambiental.  

 

 A modernização ecológica, supra citada, tem conseguido dar preço ao que não 

tem preço, a exemplo da transmutação da água e do ar da condição de bem de uso 

para a condição de bem de troca, atribuindo-lhe valor econômico. Nos discursos da 

modernização ecológica, internalizam-se os custos pelos usos dos bens naturais e 

procuram considerar a natureza como capital. Instauram-se uma tentativa de 

redefinir o que se situa sob o mercado e o que permanece fora dele. Essa é a lógica 

que estaria privilegiando a esfera econômica em relação à política: traduz-se o meio 

ambiente em economia para não explicitar o que de conflito político ele encerra. 

Como afirma Acselrad (1999a, p. 2-5): 

 

[...] as políticas que se concentram na redução do consumo 
quantitativo de matéria e energia, sem qualquer associação com 
medidas redistributivas, podem resultar no equacionamento da 
questão ecológica sem nenhuma implicação no que se refere à 
eqüidade social, e acrescenta: [...] Os sujeitos políticos que exercem 
a hegemonia sobre o território tenderão a impor aos demais sujeitos 
seus próprios projetos para o meio ambiente. Há, portanto, que se 
considerar que é a coexistência e interação entre os diferentes 
sujeitos em um mesmo ambiente material que vai permitir com que 
seja considerada a existência de conflitos entre as maneiras 
diferentes de se apropriar do território e de seus recursos e, 
também, que sejam afastados os riscos de que a lógica dos agentes 
sociais hegemônicos seja única e exclusiva. 

 

De todos os “bens comuns”, a água é um elemento natural crítico, visto que sua 

apropriação e uso podem provocar, em nível local, regional e internacional, tanto 

conflitos, quanto oportunidades de colaboração. Está presente no corpo físico da 

Terra e dos seres da Terra. Permeia nosso imaginário, faz-se presente em nossa 

linguagem com suas metáforas. É participante ativa em nosso modo de vida, em 

nossos comportamentos e na história de nossos países, civilizações e, 

consequentemente, como elemento definidor da ocupação e do ordenamento 

territorial. 

 



A maior positividade das discussões sobre meio ambiente está na evidência 

dada aos problemas ambientais, no âmbito da biosfera, atingindo a todos os 

moradores do planeta. Porém, por traz de algumas questões ambientais, o cerne 

principal da preocupação é a criação de novas mercadorias. Está na atribuição de 

novos preços aos bens da natureza, particularmente àqueles que antes pareciam 

voltados ao patrimônio e ao domínio público, como é o caso da água cuja 

transformação em bem de valor econômico remete-nos a essa questão. 

 

O questionar sobre os usos indiscriminados da natureza e os impactos por ela 

sofridos em função das ações humanas, cujas discussões foram abertas na segunda 

metade do século XX, não se encerram na necessidade de repensar as relações 

com o mundo natural. Precisam ir além do seu reconhecimento de que os 

componentes naturais têm sido considerados como um dos elementos de usufruto, 

de utilidades, de estoques de recursos naturais, cujo acesso, apropriação e controle 

são desiguais. 

 

Com a ampliação das discussões sobre meio ambiente, descobre-se que os 

problemas ambientais estão no âmbito da biosfera, atingindo a todos os moradores 

do planeta. 

 

Considera-se, assim, a natureza como “bem comum”, ocultando-se, 
de modo geral, que este bem comum está apropriado privadamente. 
Oculta-se, também, nestas análises, que a sociedade não é 
homogênea e que, no mundo capitalista, está dividida em classes 
sociais que se apropriam com intensidade diferente da produção de 
riquezas e, também, dos “frutos indesejáveis” da produção/destrutiva 
(RODRIGUES, s.d, p. 7). 

 

Em algumas práticas e discussões focadas nas questões ambientais, há 

ocultação do componente territorializante presente nas análises relacionadas à 

natureza e aos recursos dela provenientes. E, com a problemática da água, a 

situação não seria diferente. Muitas vezes os discursos sobre os recursos naturais 

trazem conteúdos genéricos em sua formulação, apresentam a natureza como “bem 

comum”, silenciando, porém, no tocante ao fato de que os bens advindos da 

natureza são territorializados e, de modo geral, privadamente apropriado. 

 



3.2. Sustentabilidade: Panacéia à Exploração dos Bens da Natureza 

 

 

No final do século XX, nas políticas públicas e nas relações econômicas, 

assistimos às adjetivações do termo desenvolvimento. No caso das políticas 

públicas voltadas a grupos específicos, a noção de desenvolvimento foi agregado o 

termo território, em substituição ao setorial, a exemplo da definição de territórios 

rurais, arranjos produtivos locais, comunidades quilombolas e outras para evidenciar 

o caráter socioespacial às ações. Outro termo que passou a ser adicionado à noção 

de desenvolvimento foi o de sustentabilidade. Termo cuja concepção passa a ser 

apresentada como panacéia à resolução dos problemas resultantes da excessiva 

exploração dos bens da natureza. 

 

O termo Sustentabilidade28 emerge inicialmente nos estudos de enfoque 

econômico – Sachs (1986, 2002, 2004) Cavalcanti 1995), Veiga (2002, 2006), 

Bursztym (1993), Becker (2002), Nobre (2002), UNESCO (1987), entre outros, mas, 

no contexto atual, apresenta-se como um discurso polifônico, pois é desses termos 

cujo emprego e compreensão não se prestam a uma dialética unidimensional29, haja 

vista o caráter polissêmico que ele expressa. 

 

As discussões em torno da sustentabilidade assumiram maior relevância após 

a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada em 1992 no Rio de Janeiro, a partir da qual a noção de desenvolvimento 

sustentável torna-se amplamente divulgada. Passamos, desde então, a assistir à 

intensificação do uso do termo sustentabilidade, seja em discussões que contestam 

seu emprego, seja na legitimação e defesa de seu status como verdade técnica e 

científica. 
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 "Sustentabilidade" é um termo do vocabulário ecológico que diz respeito à tendência dos 
ecossistemas à estabilidade, ao equilíbrio dinâmico, a funcionarem na base da interdependência e da 
complementaridade, reciclando matérias e energias, os dejetos de uma forma viva, sendo o alimento 
de outra; os ecossistemas são tanto mais estáveis quanto mais complexos e diversos, e sua 
permanência é função deste equilíbrio dinâmico. "Sustentabilidade" nos remete às noções de 
estabilidade e de ciclos. (c.f. HERCULANO, 1992, p. 22). 
29

 Dialética unidimensional é aqui contraposta à diversidade de sentidos e de significados que vêm 
atribuídos à noção de sustentabilidade. 



O marco inicial dessas discussões está na preocupação com a instituição de 

uma nova atitude para com os bens naturais, ativada pelos movimentos ecológicos, 

ocorridos a partir dos anos de 1960, particularmente nos países desenvolvidos. 

Portanto, fundamentado no questionamento da racionalidade modernista, 

responsável pela acentuação dos desgastes da natureza. 

 

Evidenciavam os limites das ações do homem sobre a natureza, a crua 

realidade dos desníveis de “desenvolvimento” e o cerceamento do direito de ser 

diferente e lutavam pela liberdade de instituição de um modo de vida alternativo – 

movimentos hippies. Sincronicamente aos movimentos ecológicos, havia os 

movimentos sociais de luta pelo reconhecimento da alteridade, pela liberdade 

política, sexual e de questionamentos no que diz respeito aos modelos econômicos 

adotados nos países desenvolvidos e à subordinação dos países subdesenvolvidos. 

 

Para além das questões específicas de cada movimento, um dos impactos 

que os movimentos ambientalistas produziu na sociedade, foi trazer à tona a 

discussão sobre o modelo de “desenvolvimento” fundado no modo de vida urbano-

industrial com graves conseqüências para a degradação da natureza, a qualidade de 

vida e o direito à diferença. Na prática e no discurso, eram movimentos que 

contestavam a miséria do cotidiano, sequela da “homogeneização compulsória” 

imposta pelo modelo produtivista-consumista. 

 

O valor político e filosófico desses movimentos acha-se no questionamento da 

ideologia da felicidade humana, advinda com o progresso científico e embasada na 

ideia do positivismo difundido durante o século XX. Outro valor atribuído aos 

movimentos sociais desse nosso passado recente está em desmascarar o discurso 

da auto-realização (BERARDI, 2005, p. 30) proporcionada com a expansão da 

organização socioeconômica ancorada na produção de mercadorias e no consumo 

de massa. 

 



Na base desses movimentos desencadeados nos anos de 1960 e 1970 estão 

a recusa, a rejeição e a insubordinação ao modo de produção industrial que “parecia 

maduro e decrépito, em sua perfeição técnica e funcional”.30 

 

A partir das denúncias dos movimentos sociais e ambientais, surgiram novas 

concepções teóricas e práticas direcionadas à construção de princípios globais de 

responsabilidade social e de cuidados com a terra. Muitas das teses levantadas 

pelos movimentos ecológicos, respaldados em estudos científicos, foram utilizadas 

como fundamentos em eventos internacionais31 relacionados ao uso racional e à 

conservação da biosfera, ao ambiente humano, ao desenvolvimento e às questões 

do meio ambiente relacionadas às aglomerações urbanas. É com base nesses 

movimentos e eventos que surge o paradigma/discurso da sustentabilidade. 

 

Apesar de ter sido forjado no movimento ambientalista, o conceito de 

sustentabilidade, nascido como busca de harmonização nas relações entre 

desenvolvimento e natureza, foi incorporado nos discursos técnicos e abraçado 

pelas elites dirigentes e por organismos internacionais. Tal incorporação levou à 

alteração do sentido do conceito tal como proposto pelos movimentos ambientais. 

Com essa incorporação, o termo assume a posição de articulador das leis que 

regem o corpus natural com as leis da economia capitalista, tendo sido adotado 

como paradigma de análise dos fatores econômicos, políticos, sociais e suas 

relações com as questões ambientais. 

 

Apropriado pela tecnoburocracia dos Organismos Multilaterais como a ONU, o 

discurso da sustentabilidade fundamenta a retórica de que o desenvolvimento 

capitalista estaria ameaçado porque as suas bases materiais de reprodução 

estariam sendo comprometidas. Sua compreensão inicial esteve quase que 
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 A título de exemplo, podemos citar o livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), da cientista 
americana Rachel Carson; O livro Uma Terra Somente, sobre o impacto da atividade humana na 
biosfera de René Dubos e Barbara Ward; a publicação do livro Limites do Crescimento, resultado das 
pesquisas feitas pelo Clube de Roma, uma organização internacional que discute problemas 
mundiais e que prevê consequências desastrosas para a humanidade, caso o crescimento não seja 
controlado. 
31

 Cf. Conferência Intergovernamental para o Uso Racional e a Conservação da Biosfera, promovida 
pela Unesco. A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, 
na Suécia, leva à criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente; o primeiro 
encontro Habitat em Vancouver, no Canadá, que relaciona as questões do meio ambiente às 
aglomerações urbanas. 



integralmente voltada às questões do desenvolvimento econômico, associadas às 

limitações do estágio tecnológico e das organizações sociais, naquele momento, 

consideradas incapazes de assegurar o atendimento às necessidades do mercado e 

da população com crescimento em ascensão, particularmente dos pobres. 

 

A ideia de sustentabilidade, associada à condição de paradigma para a 

manutenção do desenvolvimento econômico social, teve maior divulgação com o 

lançamento do livro “Nosso Futuro Comum”, mais conhecido como Relatório 

Brundtland, documento produzido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1987). Seu conteúdo apresenta o resultado de três anos de 

atividade dessa Comissão e é composto pelas considerações quanto ao quadro 

atual das questões ambientais e da continuidade do modelo de desenvolvimento, 

discutidas nas audiências públicas realizadas em vários países. 

 

Documento dirigido principalmente à congregação de governos, reunida na 

Assembléia das Nações Unidas, às empresas privadas em todas as suas dimensões 

e as pessoas de um modo geral, a quem caberia difundir/exercer novas atitudes e 

perspectivas em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Por esta razão, 

constituiu-se como “uma agenda global para mudança”, solicitado pelas Nações 

Unidas, com o objetivo de: 

 

 Propor estratégias ambientais de longo prazo para obter o desenvolvimento 

sustentável. 

 Recomendar maneiras para que a preocupação ambiental traduza-se em 

maior cooperação entre países ricos e pobres e a consecução de objetivos 

comuns e interligados que considerem inter-relações de pessoas, recursos, 

meio ambiente e desenvolvimento. 

 Considerar meios mais eficientes para lidar com as preocupações de cunho 

ambiental. 

 Ajudar a definir noções comuns relativas às questões ambientais e 

alternativas para tratar com êxito dos problemas da proteção do meio 



ambiente, através de uma agenda a ser cumprida pelas nações, a longo 

prazo. 

 

Esse documento considera, portanto, que Meio Ambiente não existe como 

uma esfera desvinculada das ações, ambições e necessidades humanas. Nele o 

conceito de “desenvolvimento” foi empregado como aquilo que fazemos ao tentar 

melhorar o que nos cabe neste lugar que ocupamos. 

 

Pela primeira vez, os termos desenvolvimento e meio ambiente passaram a 

formar um par “inseparável”. É a partir dele que ocorreu a difusão do termo 

desenvolvimento sustentável, definido como aquele que é capaz de garantir o 

atendimento das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras atenderem também às suas. Aponta que: 

 

[...] tanto a tecnologia quanto a organização social podem ser geridas 
e aprimoradas a fim de proporcionar uma nova era de crescimento 
econômico (p.9). Considera que o desenvolvimento sustentável não 
é um estado permanente de harmonia, mas um processo de 
mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos 
investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e 
futuras. (UNESCO, 1987, p.10) 

 

É inegável o crescimento do interesse mundial pelo futuro do planeta, após a 

ECO/199232; mas, em essência, o que temos acompanhado é a adoção do 

discurso/paradigma da sustentabilidade como uma nova forma de reprogramação 

dos recursos naturais. Emerge como mecanismo de regulação da relação 

sociedade/natureza e como mais um artifício para dar continuidade ao projeto de 

apropriação dos recursos naturais disponíveis e/ou a descobrir, do que como 

verdadeira preocupação com a instituição de um novo modelo de sociedade. 

 

Em virtude dos diferentes interesses econômicos, sociais, da diversidade 

cultural e das perspectivas epistemológicas e teóricas de abordagem que o termo 

sustentabilidade abarca, sua concepção é bastante elástica. Por um lado, congrega 

um sentido radical, ao envolver movimentos ambientalistas e sociais que propõem 
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 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro, em 1992. 



um novo tipo de sociedade. Por outro, também pode assumir um significado 

conservador, ao renomear o desenvolvimento capitalista conferindo-lhe uma 

preocupação social e ambiental. 

 

No processo de territorialização da natureza, o discurso da sustentabilidade 

tem sua maior difusão atrelada à ideia de desenvolvimento e está associada à 

perspectiva econômica que passa a incorporar conservação, substituição e 

crescimento do volume de capital físico e humano, como importante aspecto da 

sustentabilidade. Sua utilização na perspectiva econômica tem sido a mais 

favorecida, visto que o conceito dá respaldo à instituição de novos processos 

produtivos e à criação de novos produtos e demandas, associando-se, portanto, à 

concepção da economia que, como afirma Berardi (2005, p. 67), “A economia 

sempre foi esse sacrifício do presente em nome de um futuro constantemente 

adiado”. 

 

Dada a diversidade de interesse que representa, podemos dizer que é 

pertinente admitir que o termo sustentabilidade não expressa um fenômeno 

uníssono. As práticas conceituadas como sustentabilidade não podem ser 

traduzidas numa única palavra, nem mesmo num único significado atribuído a esta 

palavra. 

 

Como conceito, o vocábulo sustentabilidade vem sendo empregado com os 

sentidos mais diversos, dependendo da natureza teórica, dos pressupostos e regras 

metodológicas e dos interesses que respondem. Podemos dizer que nas diferentes 

formas em que o termo é empregado, o princípio fundante está em “salvaguardar” o 

acesso futuro aos bens naturais. Porém, o que a noção oculta, ou ao menos não 

evidencia, é a quem eles pertencem, visto que em sua grande maioria estão 

“abrigados” através do direito de propriedade privada. 

 

Os setores que o empregam – particularmente os setores produtivos da 

grande economia – encontram em sua utilização a forma de se proteger do “rótulo” 

de responsáveis pela destruição/degradação da natureza. Incorporam o espírito de 

mantenedores da vida natural, de instituintes de outra preocupação com os bens 

naturais, particularmente os de uso comum – água, ar. 



 

Dessa forma, a sustentabilidade enquanto vocábulo insere-se no contexto dos 

“novos” termos empregados para expressar as mediações na relação da sociedade 

com a natureza ou com os “bens naturais”. Torna-se um termo de uso freqüente nos 

meios técnico, acadêmico, financeiro, industrial, de consumo, etc., como forma de 

justificar a manutenção das possibilidades de exploração e uso – privado – da 

natureza. 

 

Para a superação da perspectiva economicista, Sachs (2002) afirma que a 

sustentabilidade não diz respeito apenas ao estabelecimento de limites ou restrições 

para que o desenvolvimento persista ao longo do tempo. Ela implica também a 

ultrapassagem do econômico: não para a rejeição da eficiência econômica e nem 

pela abdicação do crescimento, mas pela sua colocação a serviço de uma nova 

organização societária na qual a finalidade social esteja justificada pelo ético de 

solidariedade intergeracional e de equidade, materializada num contrato social. 

 

Obstáculos à instituição do éthos de sustentabilidade, na perspectiva indicada 

por Sachs, estão relacionados à permanência dos referenciais da razão instrumental 

e das “verdades científicas” por ela estabelecidas. Na razão instrumental33, mantém-

se o predomínio e a supremacia do homem em relação à natureza que contribui 

para o crescimento da oferta e da criação de demandas por produtos e mercadorias 

cada vez mais modernas e instantâneas, desconsiderando o lugar do consumo e do 

desejo do ser humano na (des)ordem do universo. 

 

Vivemos a permanente contradição em fundar novos princípios de 

conservação social sobre as bases do mesmo modelo antropológico do Homo 

Economicus e do individualismo possessivo que estruturam a economia 

convencional. O contexto social é o da sociedade competitiva, em que todas as 

energias são mobilizadas para uma posição de prevalência nos confrontos com o 

outro. 
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 Para Habermas, a razão instrumental é aquela que considera a realidade, o mundo natural, como 
objeto de conhecimento pela ciência, com o objetivo de levar a um controle a uma dominação pela 
técnica dos processos naturais, submetendo-os aos interesses da produção industrial. Razão e 
ciência nesta perspectiva estão voltadas aos interesses da dominação técnica, sobretudo no 
capitalismo avançado. C.f. Japiassu e Marcondes (1990). 



 

Encontramos ainda dificuldades na construção de uma postura de 

sustentabilidade no fato de estarmos imersos no sistema de mercado. Nele a 

produção da vida material e imaterial não é assegurada em virtude das 

necessidades e sim das 

 

[...] demandas, isto é, às necessidades daqueles que têm poder 
aquisitivo para poder ser atendidos pelo mercado; para os desvalidos 
haveria a boa vontade de dar "oportunidade de vida melhor" e 
"padrões mínimos de consumo", o que, até agora, vem sendo feito 
de forma autoritária, impositiva, homogeneizante e empobrecedora 
em termos culturais (HERCULANO. 1992, p. 19). 

 

Com o discurso de proporcionar uma nova era de crescimento econômico 

atrelado aos novos rumos no desenvolvimento tecnológico, à mudança institucional 

e ao aprimoramento da organização social (Nosso futuro comum, 1987), o conceito 

de sustentabilidade encontra respaldo teórico e metodológico na razão instrumental. 

Mas, a questão aqui colocada situa-se no âmbito da defesa das identidades 

individuais e coletivas dos povos e lugares. 

 

Para que o atendimento das necessidades atuais e das futuras gerações seja 

uma realidade, torna-se imperioso a incorporação do aporte das diferenças, a 

transposição da suposta homogeneidade de funcionamento do sistema natural, que 

não pode ser reproduzido nas manifestações humanas e de suas relações com os 

bens naturais. O que tem que ser buscado com a instituição do paradigma da 

sustentabilidade é a articulação entre a necessidade de se pensar o acesso de todos 

ao patrimônio natural, com a atual necessidade de respeito à diferença. 

 

À medida que aumentam as discussões sobre as questões socioambientais, 

como matriz do novo paradigma de desenvolvimento, a noção de sustentabilidade 

amplia seu uso nos discursos e propostas de mudança nas relações da sociedade 

com a natureza. Há, portanto, uma perspectiva positiva no discurso da 

sustentabilidade, que é a de colocar em debate a preocupação, real ou virtual, com a 

satisfação das necessidades humanas fundamentais, bem como em relação ao 

tratamento dado à natureza, como sendo a “segunda natureza da sociedade” 

(VIANA, 2001, p.9). 



 

Verificando o conceito definido no Relatório Brundtland, chegamos à 

conclusão de que seu sentido possui aspecto genérico. E isto, na medida em que a 

defesa da satisfação das necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das futuras gerações satisfazerem as suas próprias, deve considerar onde estão e 

quais são essas gerações futuras. 

 

 

3.2.1. Dimensão socioterritorial no discurso da sustentabilidade 

 

 

Para discutirmos a relação da sociedade com a natureza, na perspectiva da 

sustentabilidade, partimos inicialmente da premissa de que o empobrecimento da 

vida cotidiana – com a exacerbação do individualismo – entra em choque com o 

discurso do desenvolvimento sustentável, que prega a solidariedade intergeracional 

para com o uso e cuidado dos recursos naturais e os bens da natureza. O 

pressuposto disso está na limitação de práticas sociais coletivas e solidárias, visto 

que a preocupação com o outro e a instituição de atitudes de preservação, seja da 

natureza, seja do próprio homem, requer o estabelecimento de laços de confiança e 

de segurança de que seremos recompensados ao adotarmos uma postura de 

preocupação e solidariedade. 

 

Nessa perspectiva, a preocupação em termos da sustentabilidade passa a 

acontecer, sobretudo, ao nível da socioesfera. Em consonância com a proposição de 

Hacselrad, não se trata de pensar a sustentabilidade evidenciando principalmente os 

recursos do meio ambiente, mas de rever as formas sociais de apropriação e uso 

desses recursos e do ambiente. Pensar dessa maneira implica certamente em se 

debruçar sobre a luta social, posto que se torna visível a vigência de uma disputa 

entre diferentes modos de apropriação e uso da base material das sociedades. 

 

Apesar da noção de sustentabilidade vir a somar esforços epistêmicos aos 

chamados desafios socioambientais, esse termo tornou-se quase chavão nos meios 

técnicos, científicos, informacionais, financeiros e na gestão pública. Com a 

crescente necessidade de se pensar a inclusão social nas políticas econômicas, a 



noção de sustentabilidade tornou-se a “panacéia” para o atendimento de todas as 

matrizes discursivas sobre a incorporação da dimensão ambiental na discussão 

sobre o desenvolvimento, nas perspectivas da inclusão e, por sua vez, da 

“eliminação” das desigualdades sociais. 

 

O conceito de sustentabilidade tem obtido maior êxito no que concerne a sua 

capacidade de inovação e criatividade humanas. Há um extraordinário empenho na 

produção de competências inovadoras, criativas e em capacidades intelectuais, 

embora esbarrem no mundo social concreto de extremos que dificultam e/ou limitam 

a instauração de uma nova forma de relacionamento com a natureza.  

 

No contexto de extremo entre riqueza e pobreza, ainda não sabemos o que 

fazer com o grupo dos excluídos do discurso futurista da sustentabilidade, o atual 

refugo humano34. Esse grupo está inserido na massa humana que não é absorvida 

no ambiente natural, econômico e sociocultural, constituindo a massa humana 

alijada dos bens materiais e imateriais básicos. Grupo que inspirou a criação de 

outro indicador para mensurar a diferenciação dos desníveis socioeconômicos, 

denominado de Desenvolvimento Humano Sustentável35. 

 

Parte desse refugo humano – os catadores de sucata – sobrevive da coleta 

de resíduos residenciais, comerciais e industriais. São sujeitos que, na prática, já 

poderiam ser apontados como aqueles que efetivamente trabalham em prol da 

sustentabilidade do planeta, porém não de modo intencional, mas por falta de postos 

de trabalho formal, realidade irrefutável do atual período capitalista. A posição que 

ocupam na sociedade acontece muito mais devido à impossibilidade de exercer 

outras atividades produtivas na economia. 

 

Aqueles que não fazem parte do refugo humano – os incluídos – passam a 

compor o quadro dos sujeitos que produzem seus projetos individualmente. No 
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  Definido por Bauman (2005) como pessoas descartáveis ou "refugadas", isto é, pessoas que não 
puderam ser aproveitadas e reconhecidas em uma sociedade cada vez mais seletiva. 
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 Novo conceito proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), cujo 
fim é, sem “reinventar a roda”, resgatar idéias importantes para a humanidade, partindo do princípio 
de que o objetivo principal é criar um ambiente que permita às pessoas usufruírem de uma vida 
longa, saudável e criativa, na qual elas desfrutem da oportunidade de obter as coisas que mais 
valorizam: maior acesso ao conhecimento, melhor nutrição e melhores serviços de saúde, uma 
subsistência garantida, segurança em relação a crimes e violência física, horas satisfatórias de lazer, 
liberdade política e cultural e sentimento de participação nas atividades da comunidade. 



máximo, acreditam ser capazes apenas de transformar a si mesmos, para encarar 

as inumeráveis transformações sociais que experimentam cotidianamente. Trata-se 

do acirramento de um mundo em que cada um por si procura ser flexível com a 

finalidade de capacitar-se para as incertezas do futuro, visto que ninguém se crê 

capaz de transformar a sociedade como um todo. 

 

Contrapondo-se a esse aumento do refugo humano, assistimos ao 

crescimento do culto ao lucro e à criação de demandas materiais, acirradas via 

discurso persuasivo da mídia publicitária. Discurso este que dificulta a instituição de 

novos padrões de uso e consumo da natureza. Se acompanharmos o processo de 

criação de produtos, sobretudo intensificado pelo crescimento urbano, teremos como 

resultado um considerável aumento da produção e a conseqüente demanda mundial 

de bens manufaturados e dos gerados pelo agronegócio. 

 

O estabelecimento do paradigma da sustentabilidade esbarra nas limitações 

das atuais sociedades em instituir um novo modo de agir frente aos recursos 

naturais e humanos, ou seja, a fundação de uma nova relação com a natureza. 

Romper a subserviência ao produtivismo/consumismo, base do modo de vida 

urbano-industrial, é um processo que vem sendo progressivamente incorporado nos 

discursos dos organismos internacionais, mas isso não significa a superação da 

visão da natureza como fonte inesgotável de recursos. Ainda estamos atados à ideia 

de que a natureza fora criada para servir ao homem, visão antropocêntrica difundida 

desde o período renascentista. 

 

A dificuldade na instituição do éthos da sustentabilidade também pode ser 

explicada pela exacerbação do individualismo que, nas últimas décadas, se tornou o 

impulsionador do hipercapitalismo que hoje se desdobra, aparentemente, de modo 

insuperável. Em nível produtivo, o individualismo encontra as tecnologias 

individualizadas do computador, fazendo explodir o fenômeno da microempresa 

como sinal de auto-realização. Em nível de consumo, produz-se uma proliferação de 

novas necessidades, de novos produtos para comercializar e de uma progressiva 

mercantilização de qualquer aspecto da relação social, afetiva, cultural (BERARDI. 

2005). 

 



Acoplar o vocábulo sustentável à questão do desenvolvimento rendeu e 

continua rendendo muitos artigos e projetos, bem como discussões em fóruns 

diversos muitos dos quais repletos de contradições. Muitas áreas técnicas, 

acadêmicas, educacionais (educação ambiental) e dos movimentos sociais 

incorporaram o termo sustentável ou a noção de sustentabilidade em seus debates. 

Mas, não necessariamente, pararam para refletir sobre as contradições que o termo 

encerra para poder agir em conseqüência e reinventar uma nova prática para mudar 

a realidade em que se vive. 

 

As questões ambientais enquanto tema fundamental à existência humana, 

possuem, também, uma dimensão territorial implícita. Seja pelo fato dos recursos 

naturais estarem dispersos na superfície terrestre - como resultado de processos 

naturais de milhões de anos - seja por se constituírem como bens apropriados 

privadamente pelos grupos sociais de acordo com sua capacidade de gerar 

instrumentos técnicos, tornando-os, em si, foco de poder, disputa e conflitos. 

(RIBEIRO, 2010). 

 

A superação das desigualdades na distribuição e acesso aos bens naturais 

territorializados passa pela compreensão de que a relação dialética do homem com 

o meio exige a ultrapassagem das tradicionais formas de conceber e investigar a 

relação natureza/sociedade, tendo em vista o grau da complexidade contida nessa 

relação. Portanto, a instituição do éthos de sustentabilidade está vinculada à 

construção de um conceito que, além da preocupação com as gerações futuras, 

deverá ter seus códigos decifrados e traduzidos de modo a ser verdadeiramente 

compreendido, absorvido e incorporado ao fazer o cotidiano dos sujeitos reais. 

 

No discurso da sustentabilidade, a dimensão territorial e da territorialidade 

aparecem limitadas à questão das escalas de poder administrativo ou vinculadas à 

distribuição dos recursos no espaço. Tendo Sachs como referência, muitos dos 

trabalhos na Geografia encontram no conjunto de ideias desse autor a dimensão 

territorial para fundamentar suas pesquisas. 

 

Em Sachs (2004), portanto, encontramos argumentos que defendem a 

importância do planejamento territorial nos níveis municipal, microrregional e 

mesorregional, “de forma a reagrupar vários distritos unidos pela identidade cultural 



e por interesse comuns”. É ainda nos escritos de Sachs (2004, p.15) que podemos 

ver o pilar territorial da sustentabilidade relacionado à distribuição espacial dos 

recursos das populações e das atividades. 

 

Como a discussão sobre o território e a territorialidade aparece de forma 

restritiva nos discursos da sustentabilidade, propomos incorporá-la nessa discussão. 

O foco está em perscrutar quais são as práticas socioespaciais passíveis de 

conduzir a “novas” formas de produzir o espaço na perspectiva de manutenção – 

sobrevivências – das relações dos homens entre si e destes com a natureza. O 

intuito é germinar uma concepção de sustentabilidade que contemple a voz de 

muitos, em detrimento da já consagrada forma de difusão de conhecimento cuja 

feitura se dá a partir do interesse de poucos, embora queira ser a expressão de 

todos. 

 

Para que haja a instituição de outro olhar no relacionamento do homem com a 

natureza, para que o legado natural também possa ser acessado pelas futuras 

gerações, como proposta na concepção de sustentabilidade, é preciso investigar os 

sentidos que são atribuídos aos fenômenos, elementos e recursos da natureza. É 

necessário analisar o processo de identificação e os sentidos atribuídos aos bens 

naturais disponíveis localmente, especialmente a partir da análise das práticas, 

dizeres e fazeres dos sujeitos que se utilizam dos bens naturais de uso comum, na 

manutenção de sua sobrevivência, como meio de trabalho. 

 

O conceito de sustentabilidade é fácil de ser absorvido por organismos 

multilaterais, organizações financeiras e até por organizações governamentais e 

não-governamentais. Para que haja consolidação desse conceito, vindo a ser 

expressão das práticas/ações de todos os sujeitos sociais – pessoas simples, 

agentes do setor produtivo, financeiro, intelectuais e Estado –é necessário passar da 

“ignorância” ao conhecimento sobre o que deve ser sustentabilidade e sobre a 

finalidade que oculta. 

 

Consideramos que, para que o conceito de sustentabilidade venha a ser 

validado pelos de baixo, terá que haver a incorporação dos saberes e dizeres 

científicos, aos saberes e dizeres comuns. Dessa forma, devemos analisar em que 

medida os saberes derivados de espaços-tempo locais, poderão ser tomados como 



fonte inesgotável de conhecimentos, repletos dos infinitos sentidos e dos elementos 

da realidade material e simbólica, bem como de sua crítica.  

 

As possíveis conexões entre os saberes da ciência, da técnica e do senso 

comum poderão produzir uma ciência mais atenta à crítica e, “ao mesmo tempo, 

mais tolerante com a própria humana conditio e, por isso, uma ciência 

reencantada”.( ARAÚJO, 2007, p. 56). 

 

Apelamos para o princípio de que podemos construir outros regimes de 

verdades, na medida em que soubermos enxergar e valorizar os conhecimentos 

advindos dos dizeres e saberes populares, para além do saber formal. Como nos 

adverte Gonçalves (2002), é preciso que se leve em conta que a razão instrumental, 

que se forja numa relação sujeito-objeto, não contempla a complexidade do mundo 

vivido, o mundo das relações intersubjetivas, da razão comunicativa, onde outros 

modos de conhecimento se dão. 

 

Inserir uma discussão sobre sustentabilidade nos estudos da Geografia, com 

a perspectiva de construirmos uma sociedade menos desigual, remete-nos à 

investigação dos laços societários que garantem o reconhecimento das diversidades 

ambientais e culturais presentes nos diferentes espaços e escalas geográficas. 

Assim, a abordagem socioespacial da sustentabilidade, tornar-se-á possível na 

medida em que construamos “regime de verdades” que desvelem as desigualdades 

onde elas se ocultam. Para tanto, precisamos acessar outras formas de saber 

marginalizados, suprimidas e desacreditadas pelas ciências modernas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ÁGUA COMO DISCURSO INSCRITO NOS ESPAÇOS DE PODER: APARIÇÕES 

DO OBJETO DE ANÁLISE 

 

 

O objetivo da pesquisa deve ser o de contextualizar seu objeto, pois 
o conhecimento só pode ocorrer pela contextualização. Se você tem 
um texto e não está claro qual é seu contexto, não conseguirá lê-lo. 
O mesmo ocorre com objetos vivos, com objetos sociais. Nunca é 
tudo, o conhecimento é sempre incompleto, mas o objeto se refere a 
uma realidade à qual está conectado.” (MORIN, 2011) 

 

Fazemos agora uma breve contextualização dos estudos sobre a água, 

particularmente daqueles enredados na perspectiva social e na geografia humana, 

destacando o poder territorializante que a água assume, ao ser tratada como 

instrumento político e como motor de práticas socioterritoriais. Destacamos, 

principalmente, as discussões que tratam a água como bem comum a todos e a 

participação democrática na gestão dos recursos hídricos, como caminho à redução 

da desigualdade de acesso à água. 

 

A expressão Espaços de Poder36, empregada no título do capítulo, está sendo 

adotada nas duas principais acepções que indicam os fóruns de aparição e 

discussão da água como bem natural territorializado. O primeiro fórum, tem 

correspondência com os meios técnico, científicos e informacionais. O segundo, 

alude ao contexto em que a água passa a se constituir como objeto de preocupação 

e análise no âmbito político e econômico. 

 

A primeira acepção nos reporta ao saber classificado como conhecimento 

erudito, por agrupar os discursos que se amparam em registros e estão em 

consonância com as normas e padrões formais e hegemônicos (MORAES, 2005, p. 

24). Dele fazem parte, os conhecimentos que legitimam e qualificam os enunciados 

e os textos que se impõem como verdadeiros, pois pretendem unificar, 
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 Para Raffestin (1993, p. 53), Poder, escrito com P maiúsculo, trata-se de nome próprio e representa 
um conjunto de instituições e de aparelho que garantem a sujeição dos cidadãos a um Estado 
determinado que detém aqueles meios. Contudo, com o p minúsculo, o poder é um nome comum, 
que esta Presente em cada relação, na curva de cada ação: insidioso, ele se aproveita de todas as 
fissuras sociais para infiltrar-se até o coração do homem. 



homogeneizar, comprimir outras formas de saber. A segunda, corresponde ao 

universo de Leis, resoluções e textos técnico que fundamentam os atuais debates 

sobre a gestão dos recursos hídricos.  

 

 

4.1. Irreprodutividade e Controle das Águas: o delinear da discursividade 

sobre um “bem comum a todos” 

 

 

A água teve, particularmente na segunda metade do século XX, sua 

dimensão política ampliada, não somente devido à sua importância social, 

multiplicidade de seus usos e a condição de recurso insubstituível e vital para a 

sobrevivência de todos seres da/na Terra. Sua inserção na pauta política e 

econômica também está relacionada à sua transformação em “novo” elemento 

estratégico para o desenvolvimento dos Estados. 

 

A questão da água interpela a humanidade no plano ético e nos da justiça e 

solidariedade. A evidência de sua esgotabilidade é um fato que ameaça a todos, não 

poupando nem o Norte nem o Sul, mesmo que a minoria do Norte, que consome 

80% dos recursos do planeta, tenha bem mais meios de subtrair-se, 

momentaneamente, à aproximação do perigo. Para Bouguerra (2004, p. 17), “a água 

é, primeiramente, uma questão política e ética, destacando que nenhuma outra 

questão merece mais atenção por parte da humanidade” 

 

Já houve a crença de que a água poderia ser utilizada com exorbitância, 

principalmente nos lugares em que ela se fazia abundante, visto que se tratava, 

segundo se pensava, de um recurso renovável e disponível nos corpos d‟água 

superficiais e no subsolo. 

 

Com a crise ambiental que se descortina na segunda metade do século XX, a 

água passa a ser tratada como um recurso natural limitado, portanto esgotável. 

Torna-se um problema mundial, devido à poluição, degradação dos corpos d‟água e 

dos aquíferos, em escala internacional, afetando ricos e, sobremaneira, pobres. 

Surge então a discussão de que não haverá água suficiente na Terra para o 



desenvolvimento desenfreado e o ritmo incessante da atividade econômica, movidos 

pela sociedade de consumo capitalista. Chega-se, assim, à conclusão de que não 

há água para todos. 

 

A água é um recurso natural sem substituto. Mesmo que no discurso técnico e 

econômico seja comum ouvirmos o enunciado “produção da água”, o conhecimento 

científico e tecnológico ainda não encontraram substitutivo para a água, que ainda é 

irreprodutível. Como explica Ribeiro (2008, p. 23-24), trata-se uma substância 

presente na natureza e que 

 

[...] não pode ser processada e sintetizada em laboratório. Tampouco 
é alterada de maneira expressiva, embora possa receber elementos 
químicos que modifiquem algumas de suas características naturais. 
A simples agregação de substâncias à água não a altera de modo 
expressivo de modo a criar algo novo. Por isso a água não é 
produzida, mesmo quando é “tratada”, ou seja, recebe flúor e cloro, 
por exemplo, em prol da saúde pública. 

 

Para Bouguerra (2004, p. 143), “[...] a água é uma substância particular na 

sociedade e deve ter um lugar particular na política nacional”. Por ser de interesse 

de toda a humanidade, a água tem se tornando um tema muito instigante e 

despertado a atenção de políticos, pesquisadores das diversas áreas do 

conhecimento científico e de todos os setores da sociedade. 

 

As temáticas que envolvem as diferentes discussões sobre a água voltam-se 

à indagação de como assegurar o acesso de todos os seres – humanos e não 

humanos – a um bem indispensável à manutenção da vida. Vinculam-se à 

descoberta da esgotabilidade do patrimônio natural e de como pensar em 

alternativas para atender aos diferentes interesses das atividades que dependem, 

incomensuravelmente, de um bem comum que vem se tornando alvo de privatização 

e da especulação pelo poder econômico e político. Como exposto por Diegues 

(2009. p. 16), 

 

Nas sociedades modernas a água doce é um bem em grande parte 
domesticado, controlado pela tecnologia (represas, estações de 
tratamento), um bem público cuja distribuição em alguns países pode 
ser apropriada de forma privada ou corporativa, tornando-se um bem 
de troca ou uma mercadoria. 



 

As discussões sobre a água estão distribuídas por uma grande diversidade de 

temas, contudo, a maioria dos estudos está concentrada nas análises de caráter 

técnico e econômico-ambiental. Os debates de ordem técnica (questões hidráulicas) 

focalizam suas preocupações no uso racional, métodos e tecnologias apropriadas ao 

aproveitamento dos recursos hídricos e em projetos de monitoramento e de reuso da 

água. As discussões de tendências econômico-ambientais, centralizam as atenções 

na preservação e conservação dos mananciais, envolvendo estudos sobre 

disponibilidade, quantidade, qualidade e captação das águas de superfícies e 

subterrâneas, particularmente preocupados com a mercantilização da água. 

 

Encontramos ainda discussões à respeito da água como fator de 

ordenamento do território e indicador para a gestão de uso e ocupação do solo, 

através dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs). É a linha de investigação e de 

intervenção que está relacionada à gestão dos recursos hídricos, com vistas ao 

planejamento regional e urbano e a instituição de mecanismos de regulação e 

controle sobre uso dos mananciais superficiais e subterrâneas. 

 

Na Geografia, os estudos sobre a água estavam, comumente, focados na 

análise da natureza, particularmente centrada no conceito de natureza fundada, de 

acordo com Moreira (2006), na segunda fase da história moderna da Geografia. 

Encontram-se inseridas nos chamados estudos da Geografia física, cuja visão de 

natureza fora caracterizado como um conceito restrito à esfera do inorgânico, 

fragmentário e físico-matemático do entorno natural. 

 

Antes das discussões ambientais, abertas na segunda metade do século XX, 

ocorreram poucos estudos sobre a água, fora da abordagem físico-matemática. Uma 

dessas raras exceções é relatada por Moreira quando analisa a relação entre gênero 

de vida de Vidal de La Blache e Max Sorre (apud MOREIRA, 2006). No contexto 

relativo ao meio técnico-científico, a convergência das investigações dos mananciais 

não estava na análise das formas de apropriação, uso, controle e sua transformação 

em estoque de recursos hídricos. As abordagens físico-matemáticas tinham como 

preocupação mais relevante as questões ditas naturais, “[...] na partilha de temas, 



coube à Geografia Física o estudo das águas como a „seiva‟ entre o „corpo‟ (relevo) 

e a „alma‟ (clima) da natureza-máquina-inorgânica positivista (MOREIRA 2006, p. 39) 

 

Na literatura consultada, constatamos que um dos primeiros pesquisadores 

da geografia a preocupar-se com a questão social da água foi Max Sorre. Dizemos 

isso, pois, ao lermos em Moreira que Sorre investigou a “regulação dos gêneros de 

vida das populações do Mediterrâneo europeu, acossada pela escassez de água e 

premida a ter de administrar com regras e normas o uso e acesso coletivo e a 

retração com o meio geográfico”37, vemos uma forma diferente de abordar o estudo 

da água, centrada no modo de vida, não numa concepção físico-matemática. 

 

Assim, concebemos que foi no âmbito dos estudos dos gêneros de vida que a 

análise geográfica incluiu a água como tema para além da abordagem física-

matemática. Contudo, somente com a eclosão da crise ambiental deflagrada entre 

os anos de 1960/70, e mais recentemente (anos de 1990), quando se aceita a 

possibilidade de escassez de água no mundo, é que se intensificaram os estudos 

voltados às questões políticas da água. Nesses estudos a busca é pela combinação 

de fatores naturais e sociais que permitam elaborar uma interpretação política dos 

recursos hídricos (RIBEIRO, 2008). 

 

Além do enfoque físico-matemático, comumente realizado na geografia, 

atualmente, os estudos sobre recursos hídricos estão associados à abordagem 

social, política e a geopolítica da água. Incluem-se nas questões relativas aos 

discursos sobre a escassez da água que fundamenta a concepção de 

sustentabilidades dos recursos hídricos e a desigualdade de acesso à água, 

particularmente para as populações mais pobres. Pois, como diz Bouguerra (2004, 

p. 24), 

 

 

Se a política da água precisa ser integrada à viabilidade econômica, 
não é menos indispensável que ela englobe também a solidariedade 
social, a cooperação com os países mais desprovidos, a 
responsabilidade ecológica e a utilização racional desse recurso, 
para não comprometer as necessidades das gerações futuras e dos 
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 Ibid., p. 182. 



demais seres vivos que partilham conosco a água do globo. Somente 
um olhar universal e humanista sobre a água nos permitirá 
compreender sua importância excepcional para nossa perenidade 
sobre a terra.  

 

Há também o campo de estudo em que as investigações sobre a água estão 

relacionadas às análises dos corpos d‟água nos centros urbanos, campo que vem 

crescendo principalmente após os anos de 1990. São estudos que se manifestam 

com maior complexidade, à medida que se intensifica a problemática quanto à 

ocupação de áreas de mananciais disponíveis na cidade, sua apropriação, uso, 

controle, distribuição e conservação. Assume relevância no contexto dos estudos 

sobre a gestão dos recursos hídricos, pois é uma linha de pesquisa em que a 

problemática da água está direcionada às abordagens teórico-metodológicas dadas 

à relação cidade-água. 

 

Os estudos sobre o controle da água na cidade estão relacionados à questão 

da ocupação urbana, conjuntamente com a intensificação do uso do solo e o 

agravamento dos problemas da gestão da águas ligada ao abastecimento, 

esgotamento, drenagem. Em virtude da extensividade da ocupação das margens 

dos cursos d‟água, as catástrofes provocadas pelas enchentes e pelos 

deslizamentos aparecem como tema que liga a relação cidade/água, não somente 

pelos transtornos cotidianos, mas também devido aos graves prejuízos materiais 

sobre bens privados e públicos e perdas de vidas humanas, cada vez mais 

frequentes. 

 

Na cidade, além de ser um recurso vital e econômico múltiplo – insumo 

industrial, lazer, fator fundamental de saúde pública etc. –, a água desempenha 

também o papel de embelezadora da paisagem urbana (CUSTÓDIO, 2006), quando 

utilizada como “artefato” do paisagismo (em fontes, lagos e bicas); ou de 

avassaladora dos espaços construídos, particularmente nos momentos de fortes 

chuvas, provocando enchentes e alagamentos. Além disso, quando pensada na 

perspectiva do saneamento, ela é um componente do espaço urbano que está 

associado a questões de conforto e de direcionamento do crescimento urbano. 

 



Com base em análises feitas nos artigos dos Anais da Associação dos 

Geógrafos Brasileiros (AGB), Custódio (2006), alega que a importância da água na 

cidade ganha relevância devido às implicações espaciais e socioeconômicas no 

espaço urbano. Ela afirma que a importância da água vai além de seu papel como 

um elemento natural ou da constituição da fisionomia da paisagem. 

 

Salientamos que, nos estudos sobre a água, aparecem aqueles que têm 

como foco a água na história da formação das cidades. São estudos que dão 

destaque aos componentes naturais – rios, lagos e orla marítima – e/ou aos objetos 

construídos para o aproveitamento das águas disponíveis no espaço local: bicas, 

fontes e chafarizes. Com o desenvolvimento da técnica do encanamento da água e 

do sistema de abastecimento domiciliar, em muitas cidades, esses objetos limitaram-

se à função de ornamentos de praças e jardins38. 

 

Os estudos dos objetos espaciais construídos no espaço urbano que têm 

relação direta com os mananciais – como fontes, bicas, chafarizes e lavanderias – 

também estão vinculados à produção dos serviços na cidade, movidos pela 

apropriação e uso das águas. Como exemplo, temos os estudos sobre as primitivas 

formas de abastecimento d‟água nas cidades, particularmente no início do processo 

de urbanização39. Estudos que focalizam o surgimento de figuras como os 

aguadeiros que fornecem o precioso líquido às residências urbanas e as lavadeiras, 

os quais expõem a precariedade dos serviços urbanos e das condições de trabalho 

vinculadas ao acesso e a usos da água, a exemplo do estudo desenvolvido nesta 

tese. 
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 Os usos de fontes, bicas e chafarizes para o abastecimento de água nas casas da cidade aparece 
em diversos estudos que tratam a história das cidades e do saneamento. Sobre esse tema, em 
Pernambuco, o livro de MELO (1991) é uma importante referência, particularmente para  
entendermos a história do saneamento. Outro estudo consultado foi a dissertação GUERRA (2003), 
sobre os usos dos componentes aquáticos nas praças do Recife, que analisa as fontes e chafarizes 
que ornamentam praças no Recife. 
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 MELO (1991), cita que no início da urbanização os escravos da cidade tinham, também, a função 
de abastecer as casa com água potável. Além deste, encontramos os estudos de SILVEIRA (2009), 
que analisa o sistema de abastecimento de água e as transformações da arquitetura residencial no 
final do século XIX em Pelotas – RS, e a dissertação de TORRES (2007) que discorre os 
hidroterritórios (novos territórios da água) e sua relação com os instrumentos de gestão dos recursos 
hídricos e seus Impactos nos arranjos territoriais.  



Na perspectiva acima indicada, investigamos os usos da água por sujeitos 

que dela se utilizam como fonte de trabalho e manutenção da sobrevivência. A 

temática é essencial para compreendermos a relevância dos sujeitos na formação 

de novos conceitos teórico-práticos germinados no fazer cotidiano, uma vez que 

evidencia as práticas socioespaciais que contribuem para a formação de conceitos 

adequados à análise da conflituosa realidade local. 

 

Ao mesmo tempo, trata-se de uma forma de analisar a coexistência e 

interação entre a diversidade cultural e os sujeitos que constroem sua identidade 

como usuário das águas locais e como ocupantes das áreas em torno dos 

mananciais da cidade de Garanhuns. Permite, também, examinar os conflitos 

existentes entre maneiras diferentes de apropriar-se do território e de seus recursos, 

contribuindo, assim, para o questionamento da exclusividade da lógica dos agentes 

sociais hegemônicos, no processo de apropriação e controle dos recursos hídricos. 

 

 

4.2. Discurso da Participação Democrática na Gestão de um Bem 

Natural Territorializado 

 

A crescente redução da disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas 

tem provocado o aumento da desigualdade na apropriação, nas formas de acesso e 

no embate entre os diferentes grupos que controlam as águas disponíveis nas mais 

variadas escalas socioterritoriais. Os embates são provocados por interesses os 

mais diversos e compõem os cenários nos quais são montados os conflitos 

produzidos pela apropriação e controle da água, acentuando seu valor de troca em 

detrimento do seu valor de uso. 

 

O conceito de água como dádiva inesgotável da natureza e um bem 
da humanidade vem sendo modificado desde os anos 80, com o 
avanço do neo-liberalismo e da globalização da exploração 
capitalista. Desde então, passou a ser tratada como mercadoria para 
consumo, com preço de mercado. Isso vem ocorrendo desde o 
momento em que os principais centros financeiros do mundo se 
deram conta que a expansão [e estabilidade] capitalista passaria pela 
exploração da água como produto, mas que, lamentavelmente, suas 
reservas não estavam em suas mãos desde o fim do colonialismo na 
América do Sul e África. (MORELLI, 2003, s.p.) 

 



Com base em dados da ONU e nos estudos sobre a esgotabilidade dos 

recursos naturais, surgem de toda parte paladinos de uma gestão racional dos 

recursos hídricos; ao mesmo tempo em que são criadas instituições internacionais 

para formular propostas de racionalização do uso da água, contra as “formas 

tradicionais” de apropriação e de acesso. Surge a ideia de que é preciso gerenciar a 

água como um bem econômico (GONÇALVES, 2005). Podemos constatar o 

tamanho das discussões sobre o gerenciamento dos mananciais em estudo feito por 

Barban (2009) no qual afirma: 

 
A começar pelo próprio Conselho Mundial da Água (WWC) que 
organiza o Fórum da Água como processo aberto a todos e tem por 
objetivo: aumentar a importância da água na agenda política; apoiar 
profundas discussões internacionais para ajudar a resolver os 
problemas da água no século 21, formular propostas concretas, e 
gerar políticas de compromisso. O Fórum Mundial da Água tem lugar 
no contexto de diálogos entre organizações internacionais, regionais 
e nacionais da água. 

 

Somente para darmos uma ideia do interesse político e econômico que a 

água passou a ter, o Conselho Mundial da Água, com base em Marselha/França, é 

financiado por mais de 300 organizações de 60 países, incluindo empresas de água, 

governos, instituições e associações hidrológicas envolvidos na investigação, 

aplicação e educação “ambiental”. Ele, também, é composto por representantes das 

principais empresas privadas de água, como Suez, Vivendi e Sauer, que controlam 

75% do mercado mundial de água. 

 

Assim, não é estranho que, entre os principais esteios dos discursos sobre 

recursos hídricos, estejam questões ligadas a intervenções hidráulicas no que se 

refere à construção de infra-estruturas como as grandes barragens e à privatização 

do saneamento básico. Conforme o International Rivers (apud. BARDAN, 2009, s.p.): 

 

O Conselho Mundial da Água tem tutelado a privatização dos 
sistemas hídricos urbanos, como meio de melhorar o bem-estar das 
comunidades de países pobres, enquanto a realidade é que a água 
está sendo usada para gerar lucro e não para solucionar a crescente 
sede do mundo. A privatização dos sistemas hídricos urbanos tem 
provocado conflitos em todo o mundo, e as comunidades que 
venderam os seus direitos à água enfrentaram acesso limitado, 
tarifas mais elevadas e a má qualidade da água. 

 



Amplia-se a ideia de que é preciso gerenciar a água como um bem de valor 

econômico, comandada pelos sujeitos políticos e financeiros que exercem a 

hegemonia sobre o território e, consequentemente, sobre os bens naturais nele 

disponíveis. Há, portanto, a tendência de impor aos demais sujeitos concepções de 

que deve ser atribuído valor e formas de administrar os escassos bens naturais e de 

uso comum de todos. Perspectiva que, segundo Carneiro (2004, p. 4): 

 

[...] não percebe o campo dos recursos hídricos como um campo de 
disputas pela legitimação de interesses específicos, singulares e 
territorialmente localizados, onde os atores travam permanentemente 
uma luta simbólica, buscando legitimar seu projeto para transformá-lo 
no projeto de toda a sociedade. 

 

Os interesses políticos relativos à água, nas suas escalas espaciais macro e 

micro de análises, afirmam-na como bem natural territorializado. Atributo que a ela é 

dado, particularmente, quando relacionado à gestão dos recursos hídricos, via 

implantação de política de gerenciamento integrado e participativo dos setores 

usuários. Através do comitê de bacia, instrumento do planejamento regional e 

urbano, e com a instituição de mecanismos de regulação e controle sobre uso das 

águas superficiais e subterrâneas, impera o discurso da gestão da água como bem 

natural. 

 

A ideia da água como mercadoria, de certo modo, somente é arrefecida 

porque a água não pode ser tratada como um produto igual aos outros, exposta nas 

prateleiras e subordinada às leis de mercado. Como diz Bouguerra (2004), a água 

não pode entrar na pura lógica do mercado, regulado somente pelo jogo da oferta e 

da demanda. A água é o elemento unificador que coloca em um mesmo patamar a 

vida de todos os seres vivos: animais, humanos e não humanos, enfim, a biosfera. 

 

Em consonância com as proposições da gestão participativa, as investigações 

sobre os atores sociais, as políticas ambientais e territoriais, os conflitos e 

negociação na gestão compartilhada de recursos hídricos, as mudanças 

institucionais, regulação e ação local na gestão de águas passam a ser inseridas 

com maior intensidade nos estudos socioambientais e espaciais.  

 



A proposta de gestão participativa define novas áreas de intervenção e de 

planejamento socioterritorial baseadas na bacia hidrográfica, cujos níveis de ação 

pretendem contemplar as variadas escalas espaciais. Indicam as formas de 

participação nas escalas locais - dela fazendo parte diferentes usuários nos comitês 

e associações de bacias; nas estaduais - por meio das secretarias estaduais de 

recursos hídricos e as agências estaduais de bacias; e nacional -  através da 

Secretaria de Recursos Hídricos do MMA, do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos e da Agência Nacional de Águas.  

 

Por princípio, a gestão compartilhada se constitui como um reforço 

institucional, mas também se interpõe como uma via às intervenções hídricas 

estruturadoras, particularmente quando o foco é o estabelecimento da cobrança pelo 

uso da água. Contudo, segundo GALVÃO (2003, p. 279), geralmente, as ações 

infra-estruturantes dependem mais de influência política das elites com os líderes do 

poder executivo do que de um amplo estudo técnico, envolvendo os cientistas e a 

sociedade. 

 

No discurso corrente sobre os fins e uso das águas, nos meios técnicos, 

acadêmicos e no seio dos movimentos sociais, é posto que a gestão dos recursos 

hídricos descentralizou-se, democratizou-se e acontece através da valorização da 

participação. O que deveria significar que nas diferentes escalas do Poder, os 

usuários da água e a sociedade civil organizada não só podem influenciar, como 

também devem optar, opinar e agir no processo de tomada de decisão sobre o uso e 

controle dos recursos hídricos. 

 

O discurso está centrado no princípio de que a água é um bem comum, 

portanto, de acesso a todos, por isso, a população deve ser ouvida no que diz 

respeito às questões inerentes ao seu aproveitamento, à sua escassez, às soluções 

dos conflitos de uso e das formas de acesso. Enuncia que os usuários podem 

participar diretamente da gestão dos recursos hídricos, solicitando e sugerindo 

soluções aos problemas identificados, através de reuniões públicas ou, 

indiretamente, através de entidades representativas – associações comunitárias, 

conselhos de usuários, comitês de bacias hidrográficas, sindicatos, câmaras 

municipais, prefeituras etc. 



 

Todavia, dada a perspectiva generalizante sobre os usos múltiplos da água e 

da ação dos grupos hegemônicos, na composição dos comitês de bacia, a 

concepção dos homens comuns não está contemplada. Embora tida como 

participação democrática, a gestão das águas apresenta-se como de maior interesse 

aos grandes usuários – indústria, agricultura, empresas concessionárias de 

saneamento –, ignorando que o âmbito dos recursos hídricos é igualmente um 

campo de disputas pela legitimação de interesses específicos, singulares e 

territorialmente localizados, onde os atores hegemônicos travam permanentemente 

uma luta para legitimar seu projeto, transformando-o, ao nível imaginário, no projeto 

de toda a sociedade. 

 

A concepção dominante de recursos hídricos, como exposto por Carneiro 

(2004), com seu enfoque generalizante e fetichizado, escamoteia os aspectos 

sociopolíticos na análise dos problemas relacionados à água. Só através de 

trabalhos empíricos é possível demonstrar como os critérios generalizantes são de 

pouca validade para a compreensão de situações concretas de apropriação, uso e 

conflito gerado em torno água. 

 

Uma maneira de se contrapor à concepção hegemônica da água como bem 

de valor econômico, é decifrar as formas de apropriação dos mananciais locais. 

Dessa maneira, poder-se-ia compreender as práticas socioespaciais tanto dos 

homens simples, como dos demais usuários que captam a água superficial ou de 

subsolo em seu fazer cotidiano.  

 

Investigar a relevância que os sujeitos atribuem ao acesso e uso cuidadoso e 

duradouro da água, por uma lado, é de grande valia na formação de novos conceitos 

teórico-práticos fundamentais para as  discussões sobre a gestão dos recursos 

hídricos. Por outro, também auxilia no desvendamento de interesses e das relações 

de poder que margeiam as atuais políticas de participação democrática no 

gerenciamento do bem comum. 

 

 

 



No âmbito das discussões políticas sobre o acesso e a preservação das 

águas, estamos inserindo outras questões, a exemplo da que se refere a como tratar 

os sujeitos, os territórios, as territorialidades e as formas tradicionais de apropriação 

das águas nas áreas de nascentes, especificamente as situadas no espaço urbano. 

O que está em jogo é a necessidade de encontrar os mecanismos adequados para 

contemplar os distintos interesses de usos e dos usuários na administração de um 

bem natural de uso comum, que possui existência limitada, mas que continua sendo 

indispensável e insubstituível até o momento, no que diz respeito à manutenção da 

vida na Terra. 

 

 

4.3. Velhos Discursos sobre a Gestão e Domínio dos Mananciais 

 

 

As questões atuais que envolvem o gerenciamento das águas não são um 

fato novo. No Brasil, antes mesmo da eclosão das discussões sobre a problemática 

ambiental e a necessidade do estabelecimento de uma racionalidade técnico-

econômica no uso dos recursos hídricos, o papel territorializante da água já havia 

sido definido. Seu marco regulatório acontece com a definição do Decreto Lei 24.643 

de 1934 que instituiu o Código de Águas Brasileiro, conhecido como código das 

Águas. 

 

Podemos dizer, portanto, que durante o período que marca e consolida a 

troca do modelo econômico – de agrário para industrial – delimitado entre as 

décadas de 1930 a 1970, o Código de Águas foi o instrumento de regulação e 

afirmação de conceitos relativos ao uso e à propriedade da água. Foi uma tentativa 

institucional de disciplinar o uso dos mananciais e estabelecer regras de controle 

federal para o aproveitamento dos recursos hídricos, particularmente centrado na 

produção da energia elétrica e na geração de riquezas, marcando a oposição entre o 

setor urbano-industrial emergente e as oligarquias rurais. 

 

A intenção do governo brasileiro, então presidido por Getúlio Vargas, foi dotar 

o país de uma legislação que permitisse ao poder público controlar e incentivar o 

aproveitamento industrial das águas. À época, a água era concebida como um 



“recurso natural renovável”40, e seu aproveitamento proporcionaria o 

desenvolvimento industrial e agrícola do país, particularmente a partir do setor 

hidrelétrico. Dos 205 artigos do Código das Águas, mais de 60 referem-se 

especificamente à normatização do aproveitamento industrial, tanto de águas de 

domínio público, quanto das classificadas como águas de particulares ou de fontes 

de energia hidráulica. 

 

Há, no Código das Águas, uma distinção entre águas públicas e comuns. As 

públicas nascem em terreno público ou fazem parte de qualquer corrente incluindo 

aí suas nascentes e seus braços, lago e mar que possibilitem navegação ou 

flutuação; ao passo que as comuns são as não navegáveis, flutuáveis e as 

particulares – nascentes e águas situadas em terrenos particulares – bem como 

aquelas que não se enquadram nas demais situações. 

 

O artigo 34 do Código de Águas ainda garantia o direito à utilização gratuita 

da água superficial quando usada para finalidades relativas às necessidades da 

vida. Contudo, a apropriação das águas comuns e particulares, para serem 

utilizadas para essas finalidades – de interesse da saúde e segurança públicas, por 

exemplo – depende de autorização da administração pública. 

 

O Código das Águas de 1934 foi o primeiro instrumento jurídico que 

possibilitou definir os paradigmas de uso e propriedade dos mananciais. Segundo 

Cruz, a legislação teve como finalidade o estabelecimento de um regime jurídico das 

águas no Brasil. A partir dela, foram instituídas a classificação e utilização das 

águas, a definição do aproveitamento do potencial hidráulico e a fixação das 

limitações administrativas e do interesse público sobre os mananciais (CRUZ, 2001).  

 

No quesito propriedade ou dominialidade dos mananciais, o Código definiu a 

territorialização dos recursos hídricos em relação à União, aos Estados e aos 

Municípios. Assim, as competências de domínio foram:  

                                                 
40 A conceituação da água como um recurso natural renovável, na atualidade, refere-se mais à sua 
condição de bem natural inesgotável e reciclável, quando observada à luz do seu ciclo hidrológico 
presente na biosfera, ou seja, a partir das várias fases que circula, de forma complexa e dinâmica, 
através da atmosfera, litosfera e hidrosfera, tendo o sol como fonte energética (C.f., SILVA, 1998, p. 
91) 



 

a) à União, pertencia o controle das águas situadas no Território Nacional, 

servindo na delimitação da fronteira da República Brasileira com os territórios 

de países vizinhos; bem como as águas que marcavam os limites entre os 

estados federados, por percorrer territórios de mais de um estado ou situar-se 

entre estes;  

b) aos estados pertenciam as águas quando serviam de limites entre 

municípios ou percorriam parte de territórios de mais de um município;  

c) aos municípios, cabia apenas o controle sobre as águas públicas 

navegáveis ou flutuáveis quando situadas no território de um único município. 

 

Baseada na gestão centralizada dos recursos hídricos, essa Lei gerou 

conflitos de interesses entre as esferas da administração pública, na medida em que 

expôs a questão da propriedade e da competência da gestão das águas. O que 

colocou em evidência um dos elementos que caracterizam a água como bem natural 

territorializante, isto é, a disputa entre estados e municípios sobre a titularidade da 

água. 

 

Por outro lado, o Código também formulou princípios que podem ser 

considerados os primeiros instrumentos de controle do uso de recursos hídricos no 

país. Se consubstanciou como fundamento à gestão pública, no setor de 

saneamento, principalmente no que se referia à água para abastecimento público. 

 

Embora a Constituição de1934 já houvesse definido que o responsável pelos 

serviços de saneamento eram os municípios, no tocante ao controle e regulação do 

uso das águas, progressivamente, a administração do abasteciemento de água 

passou a cargo dos governos estaduais. A mudança, em alguns casos, teve como 

motivação a ingerência e/ou incapacidade administrativa e financeira do poder 

municipal na gestão da águas locais. 

 
Em Garanhuns, os reflexos da ingerência municipal no controle, 

acompanhamento e oferta da água para abastecimento público,  resultou na 



instituição do Ato nº 3298/1938, que incidiu na intervenção na empresa, responsável 

pelos serviços e água e luz. O Ato do Interventor do Estado41 cita: 

 

O Interventor Federal do Estado, considerando que a Prefeitura 
Municipal de Garanhuns não assumiu a administração dos serviços 
d‟água e luz, como lhe foi proposto, resolve determinar [...] que, a 
partir de 1º de Janeiro próximo, aqueles serviços fiquem 
industrializados, constituindo um departamento administrativa e 
financeiramente autonomo, sob a fiscalização, porém, da Secretaria 
de Viação e Obras Públicas [...] o regime instituido por esse áto  
durará até quando áquela Prefeitura voltem a posse e administração 
dos aludidos serviços, pelo pagamento ao Estado. 

 

 

Mesmo contando com ações dos governos estaduais na administração do 

abastecimento público de água, somente a partir da década de 1960, âmbito do 

Planasa – Plano Nacional de Saneamento42 - é que ocorreu  a concessão oficial, por 

parte dos municípios, do gerenciamento dos recursos hídricos e da oferta de 

saneamento43 para os estados federados. Esse acordo se consolida na década de 

1970, quando foram criadas as companhias de saneamento estaduais, assim como 

aconteceu em Pernambuco, com a criação da Companhia Pernambucana de 

Saneamento – COMPESA – em 1971. 

 

A deflagração da crise ambiental dos anos de 1970 traz de volta a questão da 

propriedade ou domínio e da gestão dos mananciais em escalas micro e 

macroespaciais. A preocupação com a gestão dos recursos hídricos sucedeu à 

difusão da onda ambiental deflagrada após a Conferência Mundial sobre Meio 

Ambiente de Estocolmo, em 1972. Nela, fora enunciado que se deve confiar a tarefa 

de planejar, administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais à 

                                                 
41

 C.f. Pernambuco. Diário do Poder Executivo. Recife: Imprensa Oficial. Ano XV, nº 281 de 24 de 

dezembro de 1938, p. 1 
42

 Após o golpe de 1964, o governo militar se vê obrigado a responder ao desafio de intervir nos 
serviços de saneamento básico. Assim, resolveu priorizar, através do Plano Nacional de Saneamento 
(PLANASA), o problema da água e do esgoto. O PLANASA foi implantado em 1971 e significou uma 
evolução dos serviços de água e esgoto no Brasil, com maior nível de atuação na região Sul e 
Sudeste, onde a evolução demográfica urbana era mais agravante. A partir do PLANASA ocorre um 
fortalecimento dos operadores públicos estaduais (companhias estaduais de saneamento básico) e 
uma ação mais centralizada. (C.f. SILVA,2010). 
43

 Saneamento está relacionado às ações públicas no que tange ao abastecimento de água 
(captação, tratamento, adução, reserva e distribuição); ao esgotamento sanitário (coleta, tratamento e 
devolução para o ambiente ou re-uso); à limpeza urbana (coleta do lixo, seleção, reciclagem ou 
incineração ambientalmente correta); à drenagem das águas pluviais; e ao tratamento dos resíduos 
sólidos. 



instituições nacionais apropriadas, com vistas a melhorar a qualidade do meio 

ambiente. 

 

Com o aumento dos questionamentos sobre o esgotamento e a 

renovabilidade dos recursos hídricos e seu desperdício em usos domésticos, 

agrícolas e industriais, a água torna-se um dos fatores ambientais que tem suscitado 

grande preocupação da parte dos gestores públicos. O resultado tem sido o 

acirramento da disputa entre União, os estados e os municípios, quanto ao controle 

e regulação das águas e da oferta dos serviços de saneamento.  

 

O acirramento da disputa entre as esferas da gestão pública, provovou a 

retomada da discussão sobre a titularidade das águas, que ganha fôlego com a 

Constituição Brasileira de 1988. Segundo esta Constituição, aos municípios compete 

a prestação, direta ou indireta, dos serviços de saneamento básico, decorrendo daí 

sua competência para concedê-los, mediante licitação pública, à iniciativa privada. 

 

Há, com a promulgação da Constituição de 1988, o estabelecimento da 

superposição de dominialidade e, ao mesmo tempo, institucionalização do 

compartilhamento entre as esferas de poder municipal, estadual e federal, no que se 

refere ao uso e controle da água para abastecimento público. Encontramos nos 

Artigos 23 (principalmente nos Incisos VI, IX e XI e no § único) e 30 (Inciso V), os 

argumentos que instituíram o relacionamento entre as esferas de poder para o 

gerenciamento das águas, por se tratar de competência comum dos entes 

federados.  

 

Inserido no Título III da Constituição - relativo à Organização do Estado - no 

que concerne à problemática dos serviços públicos, nela incluída à prestação de 

serviços de saneamento, os Artigos acima indicados, põem em evidência a 

necessidade de ação cooperativa entre as esferas da gestão pública. Com isso, os 

serviços de saneamento que se destinarem ao atendimento de um único município, 

a competência na prestação do serviço é de responsabilidade da gestão municipal. 

Em situações que envolvam dois ou mais municípios, a competência para sua 

prestação será comum entre os municípios envolvidos e o estado.  

 



Em conformidade com a Constituição de 1988, são construídos os 

fundamentos dos novos paradigmas de gerenciamento das águas. É nesse contexto 

que surge a Lei Nº 9.433/1997, chamada de Política Nacional das Águas, criada 

como novo instrumento de regulação dos recursos hídricos. Lei que “substitui” os 

velhos mecanismos de gerenciamento das águas e consubstancia novos sentidos 

da política hídrica, possibilitando a articulação do poder público, no âmbito 

municipal, estadual e nacional com os setores usuários na decisão ao melhor uso 

das águas. 

 

 

 

4.4. Gerenciamento Compartilhado: “novos” discursos na 

territorialização das águas 

 

 

A atual Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída por meio da Lei nº 

9.433 de 1997, tem como paradigma a “gestão compartilhada das águas, voltada à 

interação entre Estado e Sociedade”. Ela define que a gestão de recursos hídricos 

deve ser descentralizada e contar com a “participação do Poder Público, dos 

usuários e das comunidades”, buscando garantir a sustentabilidade do uso múltiplo 

das águas. 

 

Para minorar os conflitos de interesse relativos à dominialidade dos 

mananciais, entre as escalas de poder representadas pelas esferas federal, estadual 

e municipal, foi estabelecido que a bacia hidrográfica seria a unidade de 

planejamento dos recursos hídricos, cujo gerenciamento ficaria a cargo do comitê de 

bacia. Segundo Campos, citando Muniz e Ribeiro (2003, 46), 

 

[...] a promulgação da Lei Federal nº 9.433/97, sancionada em 8 de 
janeiro, que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
chamada “Lei das Águas”, promoveu um grande avanço no setor de 
recursos hídricos no Brasil. Na sua elaboração, o objeto em estudo é 
a bacia hidrográfica, que se restringe aos espaços delimitados pelas 
trajetórias dos cursos d´água. Deste modo, o objeto de estudo não é 
a água simplesmente, mas o significado que ela passa a adquirir no 
contexto das suas trajetórias. 

 



Como os cursos d‟água não se circunscrevem unicamente aos territórios dos 

municípios, estados e mesmo nacional, a bacia hidrográfica torna-se a dimensão 

socioterritorial escolhida como unidade de planejamento e gestão dos recursos 

hídricos. Nesse sentido, os limites naturais marcados pelo próprio traçado dos 

cursos d‟água representam mais adequadamente o espaço de vivência, de conflitos 

e de organização de novas relações sociais, motivando a participação democrática 

na gestão dos recursos hídricos. Assim, como enuncia Pires Neto (apud CAMPOS, 

2003, p. 47), 

 

o território da bacia hidrográfica facilita a relação entre seus 
habitantes pela dependência que estes têm do sistema hídrico e dos 
problemas comuns que enfrentam, independentemente do modo 
como se agrupam neste território e dos limites políticos e 
administrativos. 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos passa a constituir-se como um novo 

paradigma de gestão do território, além de mediar os conflitos de uso dos 

mananciais. Na Lei nº 9433/1997, a água  é tratada como recurso natural limitado, 

dotada de valor econômico, constituindo-se como um bem de domínio público. No 

contexto, o Estado (esfera federal e/ou estadual) afirma-se como regulador do 

acesso ao bem em epígrafe, mas, na sua gestão, a participação do poder público 

municipal e da sociedade civil passa a ser relevante. 

 

Essa determinação abre possibilidades para que a comunidade participe da 

gestão das águas locais e/ou disponíveis em escalas micro e macrorregionais, 

respaldando o discurso da participação democrática. Assim, 

 

[...] apesar de manter as responsabilidades a níveis federal e 
estadual no tocante a proporcionar meios que possibilitem a 
adequada gestão dos recursos hídricos, a legislação acima referida 
transferiu para a comunidade, representada pelo comitê de bacia, a 
responsabilidade pela tomada de decisão a nível local, que é onde se 
detém o maior conhecimento dos problemas (SANTOS, apud 
CAMPOS, 2003). 

 

Com a Política Nacional de Recursos Hídricos, fica evidenciado que a água é 

um bem de domínio público e sua gestão [...] deve ser descentralizada e contar com 

a participação do poder Público, dos usuários e das comunidades (Lei nº 9433/1997, 



Art. 1 Incisos I e VI). O modelo de gestão previsto pela lei em questão, requer 

mudanças institucionais que efetivem e estimulem a participação cidadã em fóruns 

dessa natureza, além dos tradicionais atores governamentais.   

 

Numa sociedade tão desigual como a brasileira, permitir a participação 

equânime dos diferentes usuários das águas e das comunidades, é o maior desafio. 

Grande parte do discurso da equidade da participação coletiva na gestão dos bens 

naturais, dissimula interesses divergentes, em alguns casos inconciliáveis, que estão 

envolvidos na gestão da água.  

 

Um exemplo materializa-se no uso das águas subterrâneas como um bem ao 

qual todos devem ter acesso, sobretudo quando se situa em terras de propriedade 

privada. É difícil e caro excluir um usuário de captá-la, mesmo sob a alegação que 

seu uso privado poderá estabelecer rebaixamento do nível freático, esgotamento e 

contaminação do aquífero. 

 

No discurso atual é defendida a importância da participação de todos os que 

se acham diretamente envolvidos com os diferentes usos dos recursos hídricos, no 

planejamento de utilização da água doce de forma conjunta. Ou seja, população, 

prefeitos, governadores, ministros devem unir-se para chegar a uma solução de 

consenso, com base no mote da necessidade do combate ao desperdício e à má 

utilização desse bem tão precioso. 

 

Para tanto, define-se a cobrança como meio de controle racional do uso e, 

sobretudo, gerador de recursos para investimentos na gestão das águas em cada 

bacia hidrográfica. Centralizando o discurso na prioridade da água para consumo 

humano, a definição do controle racional fundamenta-se no uso e aproveitamento, 

tendo como preocupação os cuidados com a sustentabilidade dos recursos hídricos 

e a atualização do tratamento dos mananciais. E isso com vistas a incentivar e 

controlar o uso industrial, suprir as exigências do ramo hidráulico e manter o 

desenvolvimento econômico. 

 

 



Dessa forma, mantém–se camuflados os sujeitos, os territórios, as 

territorialidades e as formas tradicionais de apropriação das águas. Dissimulam-se 

os distintos interesses em termos de usos e tipos dos usuários na administração de 

um bem natural de uso comum, de existência limitada que passa a ser encoberto 

pelo desafio e possibilidade de efetuar a gestão das águas ao organizar a população 

por bacias hidrográficas. 

 

 

 

4.4.1.  Assimetrias nos espaços de poder: construção do plano e do 

comitê gestor da Bacia do Rio Mundaú 

 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei das Águas, 1997), cria os 

instrumentos que legitimam formas de territorialização que possui os cursos d‟água 

como trunfo, ou seja, como recurso que determina os “horizontes possíveis da ação 

sobre o território” (RAFFESTIN, 1993, p. 58). Com esses instrumentos, a tarefa de 

territorializar, mediante a implantação de regras para a gestão das águas superficiais 

e subterrâneas, ficou dividida entre União e estados federados. 

 

De certo modo, a territorialização mediada pelas águas excluiu os municípios 

do processo de apropriação e controle dos recursos hídricos presentes em seus 

territórios. Aos municípios cabe, assim, a participação como componente do comitê 

da bacia hidrográfica em que estiver situado o bem em questão, além de integrar as 

políticas locais de saneamento básico, uso, ocupação e conservação do solo e meio 

ambiente, em consonância com as políticas federal e estaduais sobre os recursos 

hídricos (LEI Nº 9.433, 1997, Art. 31). 

 

Para implementar a territorialização, por meio da regulação e controle da 

apropriação e uso dos mananciais de superfície e subterrâneos, o governo federal 



elaborou o Plano Nacional de Recursos Hídricos44 que abrange macroestratégias de 

planejamento e gerenciamento da água no âmbito nacional. Neste Plano, cabe aos 

governos estaduais a realização de estudos detalhados em termos de demandas e 

disponibilidades hídricas e proposições de medidas pontuais de caráter preventivo e 

corretivo, abordados nos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, e no 

estabelecimento dos planos de bacias hidrográficas no âmbito dos seus respectivos 

territórios. 

 

No caso específico do estado de Pernambuco, a partir dos principais cursos 

d‟água, foram instituídas 29 unidades de planejamento – UP – (tab. 1), compostas 

por: 13 bacias hidrográficas de maior porte, 06 grupos de bacias de pequenos rios 

litorâneos – GL1 a GL6, 09 grupos de bacias de pequenos rios interioranos – GL1 a 

GL9 e a Ilha de Fernando de Noronha (ANA, 2005).  

 

As grandes bacias hidrográficas dividem-se principalmente em dois grupos: 

as que escoam para o rio São Francisco - Pontal, Garças, Brígida, Terra Nova, 

Pajeú, Moxotó e Ipanema - e as que escoam para o Oceano Atlântico - Goiana, 

Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una e Mundaú – (fig. 2). A maioria dessas bacias 

situa-se integralmente em Pernambuco, com exceção das dos rios Mundaú, 

Ipanema e Moxotó, que possuem parte de sua área de drenagem no estado de 

Alagoas. 

 

Para garantir as prioridades de uso dos recursos hídricos e as diretrizes de 

desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas, faz-se fundamental a 

definição dos Comitês das Bacias, conforme prescrito na Lei Federal 9.433 de 

08/01/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. No caso da Bacia 
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 O Plano Nacional de Recursos Hídricos foi aprovado em janeiro de 2006, por meio da Resolução nº 
58 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH. Configura-se como o conjunto estratégico 
de ações e relações interinstitucionais, instrumentos de política, informações e ferramentas de apoio 
à decisão, ações de comunicação social, fontes de financiamento e, também, intervenções físicas 
seletivas que, ao serem implementadas pela União, possibilitam e potencializam o equacionamento e 
as soluções regionais ou locais de problemas relativos aos recursos hídricos e, simultaneamente, 
estruturam uma ótica nacional indispensável ao seu efetivo gerenciamento, respeitadas as diretrizes 
de descentralização e o princípio da subsidiaridade, como predicados inerentes ao SINGREH que se 
quer edificar. O Plano tem o objetivo geral de estabelecer um pacto nacional para a definição de 
diretrizes e políticas públicas voltadas à melhoria da oferta de água, em qualidade e quantidade, 
gerenciando demandas e considerando a água como um elemento estruturante na implementação 
das políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social. 



do rio Mundaú, onde se situa o município de Garanhuns, local em que realizamos o 

estudo, além desse instrumento legal existem as leis estaduais 5.965 de 10/11/1997 

e 11.426 de 17/01/1997, que estabelecem as Políticas Estaduais de Recursos 

Hídricos dos estados de Alagoas e Pernambuco, respectivamente. 

 

Tabela 1 – Principais Bacias Hidrográficas em Pernambuco 

Principais Bacias Hidrográficas em Pernambuco  

Bacia Área (km²) 
% do 

Estado 

UP 1 Goiana 2.878,30 2.91 

UP 2 Capibaribe 7.557,41 7,64 

UP 3 Ipojuca 3.514,35 3,55 

UP 4 Sirinhaém 2.069,60 2,09 

UP 5 Rio Una 6.292,89 6,36 

UP 6 Mundaú 2.155,68 2,18 

UP 7 Ipanema 6.245,96 6,31 

UP 8 Moxotó 8.713,41 8,81 

UP 9 Pajeú 16.838,74 17,02 

UP 10 Terra Nova 5.015,41 5,07 

UP 11 Brígida 13.560,89 13,71 

UP 12 Garças 4.410,61 4,46 

UP 13 Pontal 6.157,56 6,22 

JUP 14 GL-1 1.162,24 1,17 

UP 15 GL-2 1.246,30 1,26 

UP 16 GL-3 111,80 0,11 

UP 17 GL-4 286,35 0,29 

UP 18 GL-5 63,45 0,06 

UP 19 GL-6 90,04 0,09 

UP 20 GI-1 1.389,56 1,40 

UP 21 GI-2 150,25 0,15 

UP 22 GI-3 2.711,38 2,74 

UP 23 GI-4 1.479,30 1,50 

UP 24 GI-5 791,26 0,80 

UP 25 GI-6 865,10 0,87 

UP 26 GI-7 1.238,33 1,25 

UP 27 GI-8 1.393,70 1,41 

UP 28 GI-9 529,56 0,54 

UP 29 Fernando de 
Noronha 

18,40 0,02 

Fonte: ANA. Atlas Nordeste: abastecimento Urbano de Água. 

 

 

 

 



 

 

 

Conforme preconiza a Política Nacional de Recursos Hídricos, foi ressaltada a 

importância e oportunidade da implantação de mecanismos eficientes e 

democráticos de gestão dos recursos hídricos das bacias dos rios Mundaú e Paraíba 

do Meio. Com base nesse dispositivo legal, foi realizado o Plano Diretor de Recursos 



Hídricos e solicitado a instituição do comitê de bacia dos rios acima citados, 

argumentando que  

 

Um sistema de gerenciamento dos recursos hídricos das bacias 
hidrográficas em apreço, somente virá a funcionar como previsto nas 
políticas federal e dos estados, se o comitê da bacia estiver 
institucionalizado e funcionando plenamente através da gestão 
participativa das águas da bacia e apoio do órgão gestor, a Agência 
Nacional de Águas, por se tratar de rio de domínio federal. 
(PERNAMBUCO, 2010, p. 10-11) 

 

Salientamos que, embora a atual proposta de instituição do comitê de bacia, 

elaborada em 2009, tenha sido formulada para as bacias dos rios Mundaú e Paraíba 

do Meio (PERNAMBUCO, 2010), fizemos referência, prioritariamente, à do Mundaú, 

visto ser nesta unidade de planejamento que se situa território municipal de 

Garanhuns, no qual realizamos o estudo das práticas tradicionais de apropriação e 

uso dos recursos hídricos. 

 

As informações apresentadas foram extraídas do Plano Diretor dos Recursos 

hídricos da Bacia do Mundaú. Destacamos que ela abrange uma área de 4.126 km2 

e, segundo dados da Agência Nacional das Águas – ANA45, é uma bacia 

hidrográfica que se situa em uma região com crítica relação entre disponibilidade e 

demanda hídrica. 

 

O Rio Mundaú é federal porque banha dois estados, possuindo nascente em 

Pernambuco e foz em Alagoas, para onde aflui – até a lagoa do Mundaú. Em 

Pernambuco, a bacia ocupa uma área de 2.155 km2, com população de 346.702 

habitantes46, na Mesorregião do Agreste Pernambucano, onde estão inseridos, total 

ou parcialmente, territórios de 15 municípios, destacando-se, em termos 

demográficos e econômicos, a cidade de Garanhuns. 
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 Em uma das avaliações da ANA, com base na razão entre a vazão média e a população, verificou-
se que a Região do Atlântico Nordeste Oriental, onde estão situadas as bacias hidrográficas dos rios 
Mundaú e Paraíba, com 1.145 m3/hab/ano, é a região hidrográfica no Brasil que se encontra em 
situação mais crítica em termos de disponibilidade hídrica per capita. (C.f. PERNAMBUCO, 2010, p. 
7).   
46

 Os dados populacionais foram extraído do documento Proposta de instituição do comitê das 
bacias hidrográficas dos rios Mundaú e Paraíba do Meio: apresentação e justificativa 
circunstanciada, elaborado pelas Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE e Secretaria de 
Recursos Hídricos – AL, citado em PERNAMBUCO, 2010. 



No estado de Alagoas, a bacia do Mundaú abrange uma área de 1.971 km2, 

com inserção total ou parcial de 15 municípios da Mesorregião do Leste Alagoano. 

Com uma população de 1.228.343 habitantes47, encontram-se no trecho de Alagoas 

10 sedes municipais, além de uma pequena parte da zona urbana de Maceió. As 

cidades de Rio Largo e União dos Palmares destacam-se como principais núcleos 

urbanos da área. 

 

Segundo dados do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Mundaú, 

elaborado pela COTEC48, foi feita uma mobilização social em toda a área desta 

bacia hidrográfica, convocando os executivos públicos federal, estaduais e 

municipais, os usuários e a sociedade civil organizada, nos estados de Pernambuco 

e Alagoas, para participarem da sua elaboração. De início, os textos analisados 

assumem como referência a nova legislação sobre águas, evidenciando que   

 

[...] tanto na esfera federal como estadual, a gestão dos recursos 
hídricos passou a ser descentralizada, democrática e participativa, 
podendo os usuários da água e a sociedade civil organizada não só 
influenciar, mas também optar, opinar e agir no processo de tomada 
de decisão sobre o uso e controle dos recursos hídricos (COTEC, 
1998). 

 

Destacamos esse trecho porque ele se faz presente tanto na redação do 

plano diretor, como na proposta de instituição do comitê das bacias hidrográficas 

dos Rios Mundaú e Paraíba do Meio. Consideramos ainda que foi a partir do trecho 

em destaque que surgiu a questão que motivou a realização desta nossa pesquisa, 

ou seja: em que medida os discursos dos grupos populares, que se apropriam e 

usam mananciais locais e definem suas territorialidades assentadas nos sentidos 

atribuídos à água, foram/são contemplados nas discussões e decisões que 

envolvem a governança da água? 

 

A desigual relação de forças entre o Poder do saber dominante e o poder das 

outras formas de saber não-acadêmicos, pode ser visto no processo de elaboração 
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 Idem. 
48

 Empresa de consultoria contratada para elaborar o Plano Diretor das Bacias dos Rios Mundaú e 
Paraíba do Meio, como requisito à instituição dos comitês gestores dos recursos hídricos dessas 
bacias. CONSULTORIA TÉCNICA. Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Mundaú. 
Recife: COTEC, 1998 e Plano diretor de recursos hídricos das bacias dos rios Paraíba, Sumaúma e 
Remédios. Recife: COTEC, 2001. 



do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Mundaú. Processo que se 

repete na produção de documentos públicos, mesmo que seus discursos enunciem 

que resultam de uma ampla participação democrática de toda sociedade. 

 

No discurso que constitui o plano diretor, aparece em diferentes trechos, a 

necessidade de integração técnica, econômica e social na definição do plano de 

gerenciamento dos recursos hídricos. Assim, destacamos recortes nos quais é 

afirmado que: 

 

O planejamento deve atender as necessidades sociais [...] origem e 
justificativa das atividades técnicas, pois os esforços para a 
realização de obras não serão compensados se não resolverem uma 
necessidade da sociedade. (COTEC, 1998, p. 11. Grifos nossos). 

 
[...] é preciso conhecer adequadamente essas necessidades, para 
poder atendê-las satisfatoriamente. A maneira mais eficaz consiste 
em ouvir a comunidade, diretamente ou através de seus 
representantes, definindo-se, assim, os objetivos sociais. (COTEC, 
1998, p. 11. Grifos nossos). 

 
No Estudo de Cenários e das Demandas Hídricas (ECDH), o 
elemento de integração é o modelo prospectivo, baseado nos 
diversos horizontes do Plano e em cenários que reflitam as situações 
tendencial e desejável. [...] reproduz o desejo de se alcançar um 
estágio mais avançado, tanto em relação ao desenvolvimento como 
em referência aos hábitos e costumes da população usuária da água. 
(COTEC, 1998, p. 12. Grifos nossos). 

 

[...] a integração participativa constitui o elo de ligação entre a opinião 
dos técnicos e o que pensa e deseja a comunidade em relação aos 
problemas relativos às águas. Essa integração é feita através de 
encontros participativos (EP), onde todos os interessados podem 
discutir as questões e propor soluções alternativas para serem 
analisadas. (COTEC, 1998, p. 13. Grifos nossos). 

 

Ao examinar os recortes de texto acima destacados, extraídos de documentos 

do plano diretor para a área desta pesquisa, percebemos que, embora ele enunciem 

a necessidade do estabelecimento de elo entre a opinião dos técnicos e o que pensa 

e deseja a comunidade, o foco do documento está, principalmente, nos aspectos 

técnicos do gerenciamento dos recursos hídricos. Por isso, é que a ênfase está na 

linguagem bem específica relativa ao saber dominante. 

 



Não há trechos em que possamos identificar modalidades e formas 

tradicionais de uso e apropriação das águas que expressem hábitos, costumes e 

territorrialidades dos diferentes grupos que usam a água. Considerar as diferentes 

formas de acesso à água implicaria em tratamento adequado ao atendimento das 

especificidades de usos dos  manancias locais, o que levaria a propror soluções 

alternativas a serem construídas em sintonia com especificidades territoriais de 

acesso e uso das águas. 

 

O domínio textual está nos dados das condições do meio físico, do quadro 

situacional dos recursos hídricos da bacia e das proposições técnicas apresentadas 

ao estabelecimento da “gestão compartilhada dos recursos hídricos”. Mesmo que se 

enuncie que: 

 

Durante a elaboração dos planos diretores de recursos hídricos de 
bacias hidrográficas é importante a participação da sociedade, que 
poderá influenciar na formulação dos Planos, apresentando os 
problemas e discutindo as soluções. No caso do Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Bacia do Mundaú, toda sociedade, direta ou 
indiretamente influenciada pelo desenvolvimento daquela bacia, foi 
convidada a participar do esforço de planejamento. (COTEC, 1998, 
p. 45). 

 

 

Baseado nos dados sobre a composição do COBH Mundaú/PE,  percebemos 

que a participação social nos encontros participativos não pode ser considerada 

expressiva para o processo de decisão nesse fórum de discussão. Muito embora 

haja a afirmação de que: 

 

Várias providências foram tomadas e programadas para a realização 
desses encontros desde sua organização até os convites dirigidos às 
lideranças políticas municipais, aos órgãos municipais, estaduais e 
federais atuantes na bacia, às organizações não governamentais 
(ONGs), sindicatos, associações comunitárias, etc. (COTEC. 1998, p. 
55) 

 

O que fica evidente é a ênfase da participação a cargo do Poder público. A 

maioria dos participantes é oriunda das prefeituras e de órgãos públicos ligados à 



gestão dos recursos hídricos, ficando clara a pequena participação da sociedade 

civil. Fato que deixam expostos as fissuras da participação social. 

 

A gestão compartilhada entre governo e sociedade implica em divisão 

equânime de responsabilidades, buscando o controle das ações públicas. Contudo, 

mesmo que se tenha procurado estreitar a relação entre as equipes do Plano e os 

usuários de água – através do “levantamento dos pontos de aproveitamento de água 

e da escuta dos usuários” (PERNAMBUCO, 2010, p. 12), não se vê, no texto, 

conteúdo em termos da diversidade de acesso, de uso e das formas de tratamento 

dado às práticas tradicionais de apropriação da água. Também, não se abordam as 

disputas materiais e simbólicas travadas permanentemente em torno da água, 

particularmente as resultantes da apropriação desigual e dos interesses específicos, 

singulares e territorialmente localizados. Confirma-se, dessa forma, a perspectiva 

generalizante no Plano. 

 

Concomitantemente, a partir dessa análise de dados contidos no documento 

do Plano Diretor de Gerenciamento da Bacia do Rio Mundaú, identificamos alguns 

elementos que apontam a assimetria entre organização e participação dos diversos 

atores “convocados” a participarem de sua elaboração. 

 

Somente para termos uma ideia do que acabamos de dizer, a área da bacia do Rio 

Mundaú possui uma  população de 346.702 habitantes, no lado pernambucano, e 

1.228.343 habitantes, no lado alagoano - segundo dados constantes na proposta de 

instituição do comitê das bacias hidrográficas dos rios Mundaú e Paraíba do Meio 

(PERNAMBUCO, 2010). Porém, quando da realização de dois dos encontros em 

que foram apresentados os estudos preliminares e a proposta de trabalho da 

consultoria em andamento, estiveram presentes 160 pessoas, representantes do 

poder público e da sociedade civil, com maior representação do primeiro grupo, em 

dois encontros realizados. O I Encontro foi realizado, em julho de 1998, em 

Garanhuns/PE; e o II Encontro, em setembro de 1998, em União dos Palmares/AL. 

 

Posteriormente, mais dois encontros foram realizados, um em dezembro de 

1998 e outro em novembro de 2000, ambos em Garanhuns. O objetivo da realização 

desses encontros foi o de apresentar o quadro socioeconômico e hídrico da área 

correspondente à bacia. Estiveram presentes um número de 180 pessoas entre 

representantes dos governos federal, municipais (PE e AL) e da sociedade civil 



organizada, para discutir os objetivos do plano de recursos hídricos para a bacia do 

Mundaú, assim definidos: 

 

[...] incentivar a discussão em torno dos problemas levantados pelo 
Plano; adotar uma estratégia de ação para implantar o Plano e os 
elementos da gestão com a participação das comunidades da bacia 
do lado pernambucano; suscitar a discussão para a criação do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú do lado pernambucano; 
estabelecer medidas para desenvolver trabalhos de cooperação com 
os segmentos sociais alagoanos dos municípios pertencentes a 
bacia hidrográfica e escolher representantes para integrar a 
Comissão Pró-Comitê do Mundaú - específico do IV Encontro – 
(COTEC, 1998, p. 12). 

 

Vale salientar que, embora anuncie a presença de representantes dos dois 

estados que compõem a bacia, nos encontros participativos, o conteúdo dos 

objetivos apresentados acima, também evidenciam que o pêndulo da participação 

move-se desigualmente entre os dois trechos da bacia, direcionando-se para o lado 

pernambucano, posto que,  

 

No IV Encontro foi tirada a Comissão Pró-Comitê do rio Mundaú com 
o objetivo de organizar o processo de criação do COBH/Mundaú/PE. 
Ela foi composta pelos municípios de Capoeiras, Correntes, 
Garanhuns, Angelim, Calçado, São João, Lajedo, Brejão, Caetés, 
Palmeirina, SRH e CODEAM. Tendo representantes dos segmentos 
do poder público, usuários e sociedade civil (COTEC, 1998, p. 13). 

 

Até a criação e posse do Comitê, foram realizadas quatro reuniões com o 

objetivo de traçar as estratégias para a constituição, composição e formulação do 

estatuto social. Após as quais foi constituído o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 

Mundaú, levando em consideração apenas o trecho pernambucano. O que foi 

instituído no dia 9/08/2001, homologado pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CRH) em 24/09/2002, através da resolução Nº 04/2002, publicado no diário 

oficial, em 2/10/2002. O COBH/Mundaú/PE foi composto por 26 membros. (quadro. 

1) 

 

 

 

 

 



Quadro 1 – Composição do COBH/Mundaú-PE 

 

Fonte: COTEC, 1998 

 

Na primeira versão de constituição do comitê, ocorreu perda do referencial de 

integração e compartilhamento, particularmente no que diz respeito à integração 

espacial que constitui a unidade hidrográfica. Ao direcionar-se para o lado 

pernambucano, não se levou em consideração que “um plano de desenvolvimento 

de recursos hídricos, para ter uma eficiência máxima, precisa estar integrado, de 

forma adequada, com os outros planos de desenvolvimento da bacia” (COTEC, 

1998, p. 11), a qual deve ser vista como um todo, não apenas a partir de trechos 

específicos. 

 

Como a legislação sobre águas, tanto na esfera federal como na estadual, 

parte do princípio de que a água é um bem de domínio público, pressupõe-se que, 

na gestão dos recursos hídricos, as questões inerentes ao seu aproveitamento, 

controle e planejamento das estratégias de ações constituem-se como um processo 

interativo. Portanto, a instituição deste comitê foi posteriormente revogada 

(Resolução CRH 03, de 20 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial de 

Pernambuco de 21 de maio de 2008), em procedimento concomitante a ações 

combinadas dos estados de Pernambuco e Alagoas para criação do comitê relativo 

a toda área da bacia do rio Mundaú (PERNAMBUCO, 2010, p. 14). 

 



Com a revogação do comitê da bacia, correspondente ao lado Pernambuco, 

seguiram-se as discussões para a instituição dos comitês dos rios Mundaú, 

conjuntamente com a bacia do Rio Paraíba do Meio. A perspectiva de formar um 

comitê conjunto visa o estabelecimento de uma gestão integrada de recursos, que 

alie as ações estratégicas de gerenciamento dos recursos hídricos das duas bacias. 

 

A segunda versão de constituição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Mundaú ainda está em andamento. Como a bacia banha os estados de Alagoas e 

Pernambuco, é classificada como de domínio da União, por isso, a constituição de 

seu comitê foi apresentada ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, 

nos termos da Resolução CNRH n. 5, de 10 de abril de 2000, conforme Artigo 20, 

Inciso III, da Constituição Federal. 

 

A proposta de instituição do comitê da bacia do Rio Mundaú, conjuntamente 

com a do Rio Paraíba do Meio, apresenta, na sua justificativa, os mesmos dados 

contidos no plano diretor de recursos hídricos, quando da elaboração da versão que 

foi revogada. Dessa forma, podemos dizer que a proposição do comitê, em seu 

conteúdo, mantém o discurso dissimulado da equidade da participação coletiva na 

gestão da água. 

 

Todavia, reiteramos que nela permanece a ignorância das especificidades 

das formas tradicionais, ou não-convencionais, de apropriação das águas. 

Camuflam-se os interesses divergentes, em alguns casos inconciliáveis, dos 

diferentes grupos, especialmente dos populares, que gravitam em torno da água, 

constroem suas territorialidades mediadas pelas práticas de apropriação e uso dos 

mananciais, disponíveis localmente, à medida que deles se utilizam como meio de 

trabalho, para a reprodução da sobrevivência. 

 

 

 

 

 

 



5. PRODUÇÃO DO DISCURSO E CONTEXTO SITUACIONAL DAS ÁGUAS EM 

GARANHUNS/PE 

 

 

Diz a sabedoria popular de um povo que vive no 
coração do Agreste de Pernambuco que, quem 
beber da água de Garanhuns, um dia volta (LEITE, 
2004) 

 

A partir de enunciados semelhantes ao apresentado na epígrafe procuramos 

analisar, neste capítulo, como os discursos que têm os recursos hídricos como tema 

permitem-nos desvendar territorialidades que se formam em torno das águas. No 

caso específico desta pesquisa, o foco da análise esteve centrado na compreensão 

do processo de formulação e circulação dos enunciados contidos nos diferentes 

discursos sobre as águas de Garanhuns, que põem em evidência as propriedades e 

qualidades minerais de seus mananciais. Os documentos examinados foram 

extraídos de textos diversos: pronunciamento de políticos, escritos técnicos, 

científico e históricos, narrativas de poetas, depoimentos e relatos – orais e escritos 

– de sujeitos envolvidos em práticas de apropriação, uso e controle das águas 

locais. 

 

Os documentos consultados fazem parte de formações discursivas e de 

dizeres que evocam as amenidades ambientais, notadamente o clima e as águas, 

quando se trata de diferenciar e destacar a cidade no contexto regional. Agrupam 

discursos e enunciados originários, sobretudo, dos saberes classificados como 

formais, particularmente aqueles que registram a história e a geografia local. Fazem 

parte do conhecimento que se impõe como verdadeiro, cuja pretensão é unificar, 

homogeneizar e comprimir outras formas de saber. 

 

Embora o foco de nossa análise estivesse nos discursos que têm a água 

como tema, num dos documentos consultados, Álbum de Pernambuco49, a forma 

como o ambiente territorial de Garanhuns foi descrito chamou nossa atenção:  
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 Revista de homenagem e de intensa propaganda do Estado de Pernambuco, suas indústria e 
comércio, produzida por MATHEUS, M. e H Carneiro LEÃO em 1933. 



Clima é a soma das condições biográficas duma região. Garanhuns, 
a terra de Simôa de Azevedo, com suas águas cloromagnesias, 
cafezais, pomares, oferece dentro de Pernambuco um pouco de S. 
Lourenço e Caxambú, um pouco de Campos do Jordão e S. Carlos 
do Pinhal, um pouco de Nice e Piemonte. A 864 ms. de alt. gosando 
um dos melhores climas do mundo, Garanhuns, a béla e hospitaleira 
cidade serrana, será a Suissa do Nordeste quando nordestinos 
reparam na injustiça que fazem demandando o Sul ou a Europa para 
a estação de repouso. A diferença entre a temperatura do dia e da 
noite [...], em altitude e latitude pouco diferentes de Garanhuns, só 
dois logares, Caudy e Carácas, a tem tão uniforme na America do 
Sul. O planalto de Garanhuns, apresenta, portanto, clima constante, 
sempre fresco e salubre (MATHEUS e LEÃO, 1933, p. 190. Grifos 
nossos). 

 

No trecho recortado, a distinção dada a Garanhuns no contexto regional, a 

partir dos sentidos que atribui ao clima e à água, é feita em comparação a outras 

cidades situadas em ambientes totalmente diversos daquele em que o município 

está localizado. Das cidades escolhidas foram destacados os principais “atrativos 

naturais”, tomando-os como marco referencial na defesa da territorialidade. São 

atrativos ligados à qualidade mineral das águas, como as de São Lourenço e 

Caxambú, cidades estâncias hidrominerais mais conhecidas no Brasil desde o 

século XIX. Recorre às características ambientais de cidades como Nice, na França, 

e Piemonte, na Itália, para nelas legitimar o diferencial representado pelas colinas 

que circundam a cidade de Garanhuns, além de buscar semelhanças de clima 

“fresco e salubre” em cidades como Campos do Jordão, São Carlos do Pinhal, 

Caudy e Caracas. 

 

Assim como no recorte acima, encontramos outras obras, autores e 

depoimentos que destacam as amenidades ambientais de Garanhuns, notadamente 

relacionadas às águas, como distintivo de territorialidade. Nessa perspectiva, foram 

selecionados enunciados presentificados em discursos que, ao serem pronunciados, 

repetidos e transformados ao longo do tempo, emprestam uma identidade territorial 

marcada pelo senso de pertencimento à “terra de fontes cristalinas e permanentes, 

onde as águas são das mais puras”, como descrito por Alfredo Leite nos registros da 

história de Garanhuns. 

 

Ao considerar os recortes desses discursos e enunciados, passamos a 

examinar as condições em que eles foram produzidos, pondo em evidência quem e 



como os produziu, de que lugar e para quem os produziu. Constitui-se como análise 

de enunciados presentificados em diferentes discursos, cuja existência específica 

marca a defesa de um território delimitado a partir do atributo natural, destacando o 

caso da água. 

 

 

5.1 Discursos e Enunciados de Exaltação à Qualidade das “Águas de 

Garanhuns” 

 

 

Como ponto de partida à análise da formação discursiva e dos dizeres que 

enunciam a qualidade dos mananciais, tomamos como “discurso fundador” o recorte 

do pronunciamento realizado pelo Barão de Nazaré, na Assembléia Legislativa, em 

1878, quando da apresentação do projeto que previa a transformação da Vila de 

Garanhuns em Cidade, copiado de Cavalcanti (1983, p. 193-194). No documento, 

encontramos registro que enaltece as “belas fontes cristalinas” que haviam na Vila e 

que, “a despeito dos maiores verões, nunca secam” (CAVALCANTI, 1983).  

 

Segundo Cavalcanti, o projeto de elevação da Vila de Garanhuns à Cidade foi 

apresentado pelo Barão de Nazaré após ter nela se hospedado, com a finalidade de 

repousar e se “restabelecer de males que o acometiam”. Alguns dos argumentos 

justificadores da proposta estavam no “clima uniforme, fresco e salubre, na pureza 

do ar e nas diversas fontes perenes de água puríssima, encontradas junto à Vila”. 

Alegava ele que essas condições favoreceriam à povoação e ao “estabelecimento 

de emigrantes europeus, que “encontrarão ali os mesmos recursos que em São 

Paulo e Minas” (CAVALCANTI, 1983, p. 194-195. Grifos nossos). 

 

As aludidas fontes estariam, atualmente, situadas nas proximidades da 

principal área de comércio e serviços de Garanhuns, o que também foi citado no 

depoimento do vendedor de água mais antigo da cidade, ainda em atividade. Em 

seu depoimento, relata: “quando comecei a vender água com meu pai existiam 

muitas fontes e "minações" na cidade, era na Vila Maria, no Pau Pombo, na Vila 

Regina, na Vila Cristina”. O entrevistado aponta que era dessas fontes e "minações" 



que os aguadeiros captavam a água para abastecer as casas urbanas, até por volta 

do final da década de 197050. 

 

A escolha de recortes do discurso do Barão de Nazaré não nos remete à 

origem ou escolha de uma autoria para os enunciados sobre as águas locais. Mas, 

está sendo destacado como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e 

origem de suas significações. Conforma-se como a primeira evocação formal, 

encontrada nos documentos consultados sobre a qualidade dos mananciais 

existentes no território de Garanhuns. 

 

Afora a referência ao discurso do Barão de Nazaré, tivemos acesso a 

documentos escritos nas primeiras décadas do século XX, como Revista Ilustração 

Brasileira (1924), Álbum de Pernambuco (1933), Almanaque de Garanhuns (1936), 

relatórios e artigos escritos por Ruber Van Der Linden (1936, 1942). Esses 

documentos, de certa forma, criaram a evidência dos sentidos atribuídos à água, 

assim como afirmaram e deram legitimidade aos discursos em defesa do potencial e 

da qualidade mineral das águas da cidade: 

 

As águas que brotam do planalto de Garanhuns e abastecem a 
cidade, quasi todas são bôas, debaixo do ponto de vista fisico-
quimico e bacteriologico [...] 
[...] Se o homem refaz a matria pela assimilação e dissimilação em 
poucos dias, como assevera a fisiologia, em Garanhuns, ele se 
refará a moda euporéa. Somos o que respiramos, bebemos e 
comemos, e aqui, em Garanhuns, respira-se um ar puro, bebe-se 
uma água mineralizada e comem-se frutos e hortalissas de zona 
temperada (MATHEUS e LEÃO, 1933, p. 190. Grifos nossos) 

 

Vê-se neste enunciado a recorrência à ideia das “águas mineralizadas” como 

elemento identificador da cidade. Trata-se de um registro que menciona as 

propriedades de cura – saúde mental e física – das águas locais, em razão da sua 

qualidade. O que, por outro lado, evidencia as características de “cidade sanatório”, 

que destacaria Garanhuns no conjunto das cidades do “Norte”, tornando-a capaz de 

transformar-se em uma estação de tratamento e cura pelo uso das águas minerais, 

à semelhança de cidades como São Lourenço e Caxambú, que já desempenhavam 
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 Relato de vendedor de água a granel que declarou ser o mais antigo carroceiro em atividade na 
cidade. Senhor de sessenta e três anos que começou a transportar água, em lombo de burro, com o 
pai, quando tinha apenas nove anos de idade. 



esse papel. Porém, estas últimas estavam situadas em outras áreas – do “Sul” – do 

país, as quais, para segmentos das elites locais que buscavam beneficiar-se dos 

tratamentos proporcionados pelas propriedades físico-naturais das águas, achavam-

se distantes e onerosas, como bem aparece no Almanaque de Garanhuns elaborado 

por LINDEN, (1936, p. 85, 90, 143, respectivamente): 

 

A analise da agua mineral da Serra Branca, em Garanhuns, mostra 
ser ela igual às melhores das afamadas fontes do sul do paiz. Para 
que gastar rios de dinheiro em Caxambú, Lombranz, ou São 
Lourenço, quando as moléstias do fígado curam-se milagrosamente 
em curta estadia em Garanhuns? 

 
Não se gasta em um mez em Garanhuns o que se gasta em um dia 
nas famosas estações de cura do Sul do paiz. Experimente o clima 
de Garanhuns e obtenha sua cura com muito menos dinheiro. 

 
Uma agua mineral vale pelos sais que contem e não pela fama, 
casinos e luxuosos hoteis das estações de cura. Compare a analise 
da agua mineral de Garanhuns, publicada neste Almanaque, com as 
afamadas aguas do Sul de minas e faça aqui – ECONOMICAMENTE 
– sua estação de cura. (Destaque do autor). 

 

Nos recortes acima apresentados, consta a defesa da territorialidade marcada 

pela relação dos sujeitos com a água. A partir dessa territorialidade foram criadas as 

condições para a produção do conhecimento técnico-científico que atestou a 

existência de mananciais de água mineral em Garanhuns. Resultados desse 

conhecimento estão sendo aqui exemplificados em duas situações: a primeira, 

presente na pesquisa realizada por Dias (1954); a segunda, apresentada no Plano 

Diretor da Bacia do Mundaú (COTEC, 1998). 

 

Nos estudos de Dias (1954) – abordando a geologia, mineralogia, pedologia, 

geografia e sociohistória do município – há transcrições de análises laboratoriais que 

atestam a qualidade das águas de Garanhuns, tomando como referência, 

principalmente, as águas “nascidas” na Serra Branca, “fonte de qualidade inigualável 

na região”51. Com esse estudo técnico-científico, Dias (1954. p. 36) ratifica o já-dito, 

ao enunciar que: 
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 O Monitor. Água Mineral Serra Branca, um orgulho para Garanhuns. Garanhuns: Jornal O 
Monitor, Caderno Cidade, publicado em 23 de abril de 1988, p. 3-4. 



O futuro de Garanhuns está pois, assegurado como cidade estância 
hidro-mineral. [...] As suas águas minerais são múltiplas e variadas, 
tal como: a litinada da Serra Branca, as magnesianas da <<Vila 
Maria>>, do <<Pau Amarelo>>, da Serra dos Fojos, a litinada da 
Serra do Brejão da Fazenda <<Brasileiro>>, as de mesa do Cajueiro, 
da <<Vila Regina>>, a do <<A‟rabe>> e a do Sanatório <<Tavares 
Correia>>, tôdas elas, situadas nos arredores da cidade, estão 
fadadas, pela sua potabilidade e importância medicinal, a darem à 
terra de Simôa Gomes o lugar de destaque a que faz jús, pelo 
esplendor do clima e riqueza mineral do seu solo. (Destaque do 
autor. Grifos nossos) 

 

Outro destaque, proveniente do conhecimento técnico-científico 

especializado, que reafirma o discurso alusivo à qualidade das águas do território 

municipal, é encontrado no Plano Diretor da Bacia do Mundaú (COTEC, 1998, p. 

14). Em seu conteúdo, os recursos hídricos são citados como provenientes das 

fontes existentes nos quartzitos [...], ficando Garanhuns sobre uma reserva 

hidromineral52, abrigando importantes depósitos de água mineral que desde os anos 

de 1960 são engarrafadas pela indústria Serra Branca53. No item relativo ao Meio 

Físico, aparece enunciado que:  

 

A bacia do rio Mundaú é muito pobre em recursos minerais. No 
Estado de Pernambuco, apenas se destacam os depósitos de águas 
minerais da região de Garanhuns, que se constituem no segundo 
maior pólo de exploração desse bem mineral em Pernambuco. Os 
principais aquíferos da região de Garanhuns onde são explotadas as 
águas minerais são o manto de intemperismo da decomposição das 
rochas cristalinas. [...] Nas quatro unidades industriais de que se 
dispõe de dados, são todas as águas classificadas como Hipotermal 
na fonte e a captação em todas elas se verifica através de poços 
tubulares (COTEC, op. cit. p. 18. Grifos nossos) 

 

Os mananciais de Garanhuns também são cantados em versos, prosas, 

contos e poesias que fazem reverência às águas, baseando-se na memória local 

e/ou na vivência de seus escritores. Nos registros de inspiração poética, 
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 Segundo dados do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Mundaú – PDRH/Doc. 
Síntese, a região de Garanhuns é a única área da Bacia que dispõe de depósitos de água mineral, 
constituindo-se no segundo maior pólo de exploração desse mineral no Estado de Pernambuco. (C. f. 
COTEC, 1998, p. 18).  
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 Empresa de engarrafamento de água mineral, que teve a laudo favorável à exploração das águas 
ainda nos anos de 1950. 



encontramos declarações como: “[...] eis que brotam de seu coração, fontes puras – 

as águas de Garanhuns – que nos dizem canções de ninar e de gestar”54. 

 

Uma das inspirações é vista na poesia de Leite (1991, 22 – 24), natural de 

Garanhuns, que ao se referir às belezas naturais e aos mananciais da cidade, 

descreve: 

[...] chegamos ao décimo, no degrau que é Santo Antônio de Ararobá 
e está a 850 metros acima do nível do mar [no período da 
colonização, Garanhuns pertencia a Capitania de Ararobá] 
[...] Santo Antônio é o ladrilho principal, mas para se viver a paz de 
espírito desse terreno céu preciso se faz andar, andar entre não sei 
quantas serras, pois são muitas, debaixo das quais existem 
verdadeiras galerias de água mineral 
As fontes Minerais 
Várias, essas águas tão puras: litinadas e magnesianas e até 
exclusivamente de mesa. 
Algumas jorram mais de cinquenta mil litros por hora. 
Outras, uma garrafa por segundo. 
De beber, de lavar, de enxaguar. 
E também de benzer, pois de águas-bentas são essas torneiras 
beatas – taí a prova o Cristo do Magano que não é de mentiras, nem 
de cavilações (Grifos nossos) 

 

Lauro Cisneyro é outro autor local que, em forma de verso, faz citação às 

águas de Garanhuns. Em poema dedicado à Serra Branca diz: 

 

Nascente original, famosa, pura, 
Que renova as passagens nordestinas, 
Enquanto a brisa, plácida, murmura, 
Tangendo aquelas águas cristalinas 
Que deslizam garbosas, lá das alturas, 
E se espalham, louças, alvas e finas, 
Por toda aquela colossal planura 
Das várzeas tapetadas de boninas 
É uma atração à natureza, em festa, 
Aquela fonte, singular, modesta, 
Rumorejando, graciosa e franca 
Ao transparente orvalho da garoa 
Que invariavelmente, aperfeiçoa 
A paisagem feliz da Serra Branca. 
(CISNEIRO, 1979 p. 11. Grifos nossos) 
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 Luzinete Laporte, comentando o livro de poesia O céu existe entre sete colinas: Garanhuns é de lá 
(C. f. LEITE, 1991). 



A afirmação da territorialidade relacionada às águas também foi representada 

nos símbolos da cidade: Brasão e Bandeira (fig. 3), descritos com as seguintes 

significações: 

Escudo de prata em ondulações de vermelho, no primeiro três aves 
pretas estendidas e alinhadas em faixa e no segundo cortado três 
besantes de prata aguados com três faixas onduladas de azul. [...] 
Comentário – A cidade de Garanhuns com sua serra (linha ondulada 
do cortado do escudo) de mil metros de altura, sobre o mar, regojiza-
se com seu lema “Altiore Tendere” (ter a tendência às alturas) 
simbolizada pelas aves que procura as alturas [...]. Não somente pela 
sua situação privilegiada merece ser chamada Sanatório, mas 
porque também brotam de sua terra, como rico atrativo, três notáveis 
fontes de águas minerais, que figuram no segundo cortado do 
escudo. (CAVALCANTI, 1983, p. 313. Grifos nossos). 

 

Figura 3 – Brasão e Bandeira de Garanhuns 

 

 



Apesar de não ter encontrado dados explícitos sobre as três notáveis fontes 

de águas minerais, citadas no comentário sobre os símbolos do município, supomos 

que sejam elas alusivas às águas da Serra Branca, Vila Maria e Pau Pombo que, à 

época da confecção do Brasão, eram consideradas importantes mananciais na 

cidade. Os dois últimos citados foram utilizados para o fornecimento de água 

canalizada e em chafarizes ao abastecimento público local, acontecimento que será 

analisado em item seguinte. 

 

A alegoria das águas minerais presente nos símbolos do município, 

representadas nos círculos com ondas azuis, figurados principalmente na bandeira, 

comporta-se como um já-dito do atrativo das fontes minerais que se atravessa como 

uma marca permanente e reatualizada nos discursos e enunciados que ratificam os 

sentidos atribuídos às águas locais. Além disso, assegura, para sempre, a 

possibilidade de falar sobre a qualidade dos mananciais da cidade, mesmo quando 

eles não mais correspondam à realidade do momento presente. 

 

Com relação à regularidade em que a referência às águas minerais aparece nos 

recortes de discursos e nos enunciados examinados, podemos dizer que a menção 

à Serra Branca aparece em todos. A freqüência com que esse manancial é citado, 

no dizer individual ou coletivo, nos dá indícios materiais e simbólicos das relações 

que foram construídas com as águas locais em diversos e diferentes contextos 

sociohistóricos e espaço-temporais. 

 

Presente em publicações como Álbum de Pernambuco, Almanaque de 

Garanhuns, contos e poesias, ou, retratados nos símbolos do município, o louvor 

aos mananciais tidos como minerais, representados principalmente pelas águas da 

Serra Branca, incita o senso de pertencimento, exclusividade e identidade territorial. 

Ainda hoje as águas da Serra Branca são uma referência constante no discurso 

local, particularmente quando se quer justificar que a água de fontes, poços e 

chafarizes na cidade são de qualidade mineral, tornando-a uma matriz da produção 

de sentidos atribuídos as águas. 

 

Mantendo-se, desde a década de 1930, como fornecedora de água ao 

abastecimento da cidade, a indicação dos mananciais da Serra Branca como 



emblema de identidade local também se faz presente nas narrativas de moradores 

antigos e de vendedores de água que ainda circulam na cidade. Aparece em 

escritos de semanários locais, a exemplo de O Monitor o qual, em 1988, publicou 

artigo dedicado à fonte Serra Branca, enaltecendo-a como um Orgulho para 

Garanhuns (O Monitor, 1988, p. 3). 

 

Na aludida reportagem há o depoimento de um comerciante local que ratifica 

a informação de que, inicialmente, a água da fonte Serra Branca era transportada 

em lombo de animais que circulavam pelas ruas da cidade. No depoimento, o 

comerciante relata que “[...] nos idos de 1946 comprava uma carga de quatro 

ancoretas por dois mil réis, na porta de sua casa. Posteriormente, um caminhão 

percorria as ruas de Garanhuns, vendendo o produto” (O Monitor, 1988. P. 3) 

 

Essa última modalidade de venda de água, descrita pelo antigo comerciante, 

continua sendo praticada, inclusive, pela Empresa Serra Branca que atualmente se 

utiliza de um carro-pipa que circula nos bairros, em dias alternados, distribuindo a 

água mineral a granel de porta em porta (fig. 4). 

 

Figura 4 - Forma atual de transporte de água da fonte Serra Branca, vendida 

a granel nos bairros de Garanhuns 

 

Fonte: Alzenir Silva. Setembro/2011. 

 
 



Fonte privada, a empresa Serra Branca foi pioneira no engarrafamento de 

água mineral, de acordo com relatos orais, desde a década de 1950. Entretanto, a 

concessão de lavra à exploração dos mananciais tenha sido expedida apenas em 

1963 (LYRA SOBRINO, 1997). Suas águas funcionam no dizer local como 

certificação e legitimidade de que, em Garanhuns, a água existente no subsolo 

possui qualidade mineral, mesmo quando não se faz análise técnica comprovando-

a. Com o que se reafirma o fato da extensão da ideia da qualidade de todas as 

águas da cidade destinadas à venda. 

 

Considerada como marca registrada de Garanhuns, as águas da Serra 

Branca, ao serem enunciadas como resultado de “Qualidade feita pela natureza”55 e 

por isto sendo águas com “sabor de saúde” – juntamente com outros mananciais de 

surgência, como os da Vila Maria e do Pau Pombo – constituem um marco na 

história e da geografia local, fazendo parte do significado que teve o uso de poços, 

cacimbas, fontes e bicas no abastecimento público. 

 

Portanto, as águas de Garanhuns concederam à cidade designações de 

“estância de cura”, “cidade sanatório”, tornadas legítimas e transformadas em slogan 

da cidade. As “águas mineralizadas” foram usadas como justificativa para a 

construção de empreendimentos comerciais e de serviços – hotéis, casas de 

repouso –, ancorados na qualidade curativa da água e na salubridade do ambiente. 

O que foi visto em enunciado de Vieira (1997, p. 247), quando afirmou que: “Tavares 

Correia sentiu que Garanhuns tinha uma cousa de elevado preço: os ares e as 

águas”. 

 

Os enunciados enaltecedores dos mananciais da cidade favoreceram a 

definição de esferas de influência e contribuíram na construção de territorialidades 

delimitadas de acordo com os atributos e as qualidades específicas de cada fonte 

fornecedora. Territorialidades delimitadas de acordo com a procedência da água 

mineral: a litinada proveniente da Serra Branca, a magnesiana captada da Vila Maria 

e do Pau Amarelo, bem como a exclusiva de mesa do Pau Pombo, diferenciando 
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 Bordão que era impresso no rótulo das garrafas de água mineral provenientes do manancial da 
Serra Branca, como atesta o artigo publicado no jornal local, O Monitor, publicado em 23 de abril de 
1988. 



níveis de qualidade, a partir dos quais se distinguiriam os usos e os usuários que 

poderiam acessá-las. 

 

Os qualificativos e as especificações de cada um desses mananciais não 

correspondem mais à realidade atual, particularmente as duas últimas. Contudo, sua 

existência pretérita ainda serve como pilar que sustenta os dizeres que se repetem 

sobre a “água boa de Garanhuns”, mantendo-se como referência discursiva quando 

se trata de afirmar a identidade local mediada pelas águas. 

 

Figurar nos discursos locais ou constar como insígnia do município, contribuiu 

para que esses mananciais mediassem a interação da sociedade com a natureza. 

Também envoltos no mundo dos sentidos e da cultura local, reproduzidos em 

enunciados como: “Garanhuns tem a melhor água da região”; “daqui vai água para 

outros lugares”; “onde cavar tem água mineral”. Enunciados que permitiram 

compreender que, na história e memória local, as águas que se configuraram como 

emblema da territorialidade, são as mesmas que, na atualidade, tornaram-se alvo da 

apropriação privada. 

 

Dessa maneira, os sentidos atribuídos à água, presentificados nos recortes de 

textos e enunciados apresentados nesta discussão, mostram o permanente diálogo 

nos discursos que têm a água como elemento de afirmação da territorialidade. Em 

cada recorte e enunciado encontramos indícios da interligação e das relações 

interpostas entre discursos pronunciados em contextos e tempos diferentes. Com 

base nesses discursos, as falas são retomadas, transformadas ou neles se 

referenciam de modo explícito ou implícito. 

 

Sob esse prisma, as águas em Garanhuns adquiriram valor material e 

simbólico, possibilitando que a territorialidade fosse vivenciada de maneira singular 

pelos grupos que delas se apropriam, usam e controlam seu acesso. Assim 

concebida, ela se transforma em traço identitário de aguadeiros e lavadeiras, mas, 

em sentido mais amplo, também é uma marca do território e da identidade 

garanhuense. 

 



Ao longo do tempo/espaço urbano de Garanhuns, essas águas tiveram sua 

apropriação intensificada, principalmente os mananciais subterrâneos (minerais e/ou 

naturais), por aqueles que detêm a posse ou a propriedade da terra e, 

consequentemente, o controle sobre seu uso. A considerada “água boa” continua 

sendo “distribuída” diariamente, a granel e engarrafada, pelas ruas da cidade, e 

mantém os sentidos a ela atribuídos, ancorados em enunciados semelhantes à ideia 

de quê: Quem beber da água de Garanhuns, um dia volta. 

 

 

 

5.2 Fatores Ambientais Indiciários das Condições de Produção dos 

Discursos: sítio e situação do Território Municipal 

 

 

Localizada na Mesorregião do Agreste Meridional do Estado de Pernambuco, 

Garanhuns é o município mais influente da Microrregião, a qual dá nome. A 

Microrregião está na área que demarca os limites entre os estados de Pernambuco 

e Alagoas (fig. 5). Devido a posição geográfica que ocupa, situado num cruzamento 

de rodovias federais (BRs  423 e 424) que ligam Pernambuco aos estados da Bahia 

e  Alagoas (respectivamente), e rodovias estaduais (PE 208 e 117) que ligam a 

cidade aos municípios do Agreste Meridional e a Mata Sul (fig. 6), Garanhuns 

tornou-se um importante centro comercial, de serviços e de turismo, exercendo 

influência em municípios vizinhos situados em Pernambuco e em Alagoas. 

 
Figura 5 - Localização do Município na Microrregião de Garanhuns/PE 

 

Fonte: Divisão Geopolítica do IBGE 

 



 

Figura 6 - Localização do Município de Garanhuns/PE 

 

 

Conhecida popularmente como cidade serrana ou cidade das sete colinas, 

Garanhuns está situada no planalto que dá nome ao município, formado por um 

pequeno maciço dômico, no Planalto da Borborema, com altitude que varia de 800 

m a 1030 m (fig. 7). O município está assentado numa superfície de relevo residual, 

bastante dissecado, de vertentes suaves a escarpadas e vales profundos (CPRM, 

2005. P. 2). Ocupa uma área conhecida como brejo de altitude, assim denominada 



por constituir-se como uma área de exceção, inserida na região semiárida, cujas 

condições naturais estão relacionadas ao relevo (LINS, 1989). 

   

 

Figura 7 – Altimetria do Município de Garanhuns 

 

 

De acordo com Lins (1989), o principal elemento natural responsável pela 

formação desse tipo de brejo é o relevo elevado que se conformam como uma 

barreira, retendo os ventos alísios de sudeste, nos pontos de maiores altitudes, 

resfriando-os e propicianando a formação de nevoeiros e chuvas, em plena região 



de domínio de clima subúmido e seco 56. As cotas altimétricas (entre 800 e 1030m), 

em Garanhuns, influenciam a existência de temperaturas amenas, com médias 

anuais em torno de 20º C, apresentando os meses mais frios valores abaixo de 18º 

C, condições características de clima tropical de altitude (Mesotérmico na 

Classificação de Köppen) que apresenta índices pluviométricos entre 900 e 1300 

mm anuais (CONDEPE, 2002, p. 35). 

 

A topografia de relevo elevado e a estrutura geológica, formada por rochas do 

embasamento cristalino que englobam o sub-domínio de rochas metamórficas, 

constituído do Complexo Belém do São Francisco e do Complexo Cabrobó e o sub-

domínio rochas ígneas dos granitóides (CPRM, 2005, p. 5), propiciaram o que 

popularmente se chama de mãe d‟água. Conforma-se como divisor de vários olhos 

d‟água, marcado pela existência do significativo número de nascentes, presentes no 

território municipal, com destaque para o Rio Mundaú.  

 

A água boa, tão enunciada em Garanhuns, é proveniente do aquifero que se 

forma na camada espessa do manto de intemperismo da decomposição das rochas 

cristalinas, camada que na região que chegam a atingir mais de 40m de espessura, 

e dos metassedimentos que compõem a denominada unidade quartzítica de 

Garanhuns (COTEC, 1998, p. 18). É nesse aquifero que os depósitos de água 

mineral são encontrados em  Garanhuns, graças a existência dele que  a cidade 

recebeu a designação de terras das águas puras e cristalinas. As nascentes que 

alimentam os principais rios que cortam o território municipal são indicativas da 

existência dos mananciais subterrâneos que, desde o início da urbanização, estão 

sendo utilizados para abastecer parcela da população rural e urbana. 

 

Ressaltamos, com base no estudo dos Distritos Mineiros do Nordeste 

Oriental, organizado por Dantas (2000. p. 86), que as fontes de águas minerais, 

presentes no subsolo de Garanhuns, estão associadas ao sistema aquífero de 

rochas fraturadas. Sistema que, consequentemente, condiciona a rede hidrográfica 
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 Com base em estudos realizados por Gilberto Osório de Andrade, Lins (1989), ressalta que uma 
outra importante característica do brejo de altitude seja a zonação de associações vegetais existentes 
nas vertentes a barlavento, constituindo-se em verdadeiras faixas de vegetação que se sucedem e 
ganham características mais úmidas, variando entre florestas caducifólias ou subcaducifólias, até 
matas subperenes com espécies perenifólias. 



que, de modo geral, segue as grandes linhas estruturais, representadas pelas 

fraturas e fissuras nas rochas de embasamento cristalino.  

 

Nas condições climático-fisiográficas do Nordeste Brasileiro, “as vazões 

destas fontes de água subterrâneas, em geral explotadas através da perfuração de 

poços tubulares de até 60 metros, não ultrapassam os 2.000 l/h. No entanto, o 

aquífero formado pelo manto de alteração das rochas do embasamento 

Precambriano, na região de Garanhuns e circunvizinhanças, que pode atingir a 

espessura de até 70m, é de suma importância para a explotação das águas 

subterrâneas, como afirma Dantas (2000, p. 86). 

 

A rede hidrográfica que drena o território municipal compõe a Bacia do Rio 

Mundaú (fig. 8), rio que nasce próximo à cidade e percorre toda região sudeste e sul 

do município, formando, juntamente com os rios Canhoto e Inhaúma, rede 

hidrográfica (fig. 9) que atende ao abastecimento de águas de Garanhuns e dos 

municípios circunvizinhos, em seus usos múltiplos. (CPRM, 2005). A associação 

entre rede hidrográfica, condições geológicas e geomorfológicas propiciaram a 

formação da reserva hidromineral presente no território municipal. 

 

Os mananciais de subsolo e surgência, olhos d‟água, desde os primórdios da 

urbanização, condicionaram a criação do sistema de abastecimento de água 

canalizado. No início do século XX, Garanhuns, que crescia com base na cultura do 

café, passou também usar suas fontes e nascentes de águas minerais como atrativo 

ao “turismo de cura” ao pretender transformar o município em estância hidromineral, 

considerado fator relevante ao crescimento econômico local.  

 

A abundância de água de surgência e subterrânea, também contribuiu para 

que Garanhuns tenha sido um dos primeiros municípios do interior pernambucano a 

dispor de sistema de abastecimento canalizado, já nas segunda década do século 

XX. Assim, as unidades residenciais, urbanas, da classe abastada, dispunha das 



água dos mananciais, via canalização, e complementavam o abastecimento com a 

água de poços e chafarizes fornecida por vendedores de água (aguadeiros)57. 

 

Figura 8 - Bacia hidrográfica do Rio Mundaú – trecho de Pernambuco 
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 No conteúdo do texto as expressões vendedor de água, carregador de água, carroceiro 
vendedor de água e aguadeiros serão utilizados como sinônimos, podendo aparecer qualquer uma 
dessas expressões quando estivermos nos referindo aos sujeitos que têm na água a fonte de 
reprodução da sobrevivência, através da venda a granel, de porta em porta. 



Figura 9 – Rede hidrográfica do território municipal de Garanhuns/PE 

 

 

 



Nas décadas posteriores a 1960, os recursos hídricos locais, particularmente os 

mananciais subterrâneos, passaram a contribuir para o florescimento da indústria da 

água mineral e para a permanência das práticas de apropriação das chamadas 

“águas puras”, tão enunciadas no discurso da qualidade dos mananciais de 

Garanhuns. Dessa forma, evidenciamos que as condições ambientais que 

condicionaram à formação do aquifero presente no subsolo municipal, também 

contribuiram para a instituição do efeito de sentido presentificado na identificação 

dos sujeitos com  os recursos hídricos da cidade. Legitimaram a formulação e 

circulação de enunciados - como  terra marcada pela pureza de suas águas 

minerais, preservados nos dizeres locais - que indicam o valor simbólico das águas 

que outrora vertiam na superfície e que na atualidade estão representadas apenas 

pelos mananciais subterrâneos. 

 

 

 

5.3. Abastecimento Público e Sustentação de Antigas Práticas de 

Apropriação das Águas 

 

 

No início da urbanização de Garanhuns, face à escassa disponibilidade de 

água canalizada para os domicílios, além de se concentrar apenas nas áreas 

centrais do núcleo urbano, o abastecimento era feito através de cacimbas – forma 

de cisterna construídas em leitos aluvionares –, chafarizes, bem como da captação 

direta em nascentes e riachos. Neste item descrevemos, sumariamente, a forma de 

apropriação e uso dos mananciais da Vila Maria, do Pau Pombo e do Pau Amarelo, 

quando de sua incorporação ao primeiro sistema de abastecimento de água 

canalizado em Garanhuns. 

 

A análise da primeira forma de abastecimento de água à cidade é de suma 

importância para desvendarmos as práticas que ainda hoje influenciam o uso e o 

controle dos mananciais urbanos em Garanhuns. Seu estudo nos deu indícios que 

permitiram compreender a manutenção de antigas formas de relacionamento dos 

sujeitos com as águas, notadamente aquelas advindas das fontes e poços públicos 



e privados, usadas por lavadeiras e vendidas por carroceiros vendedores de água a 

granel – aguadeiros - sujeitos presentes na paisagem da cidade. 

 

Construído em áreas situadas nas proximidades do núcleo urbano, o primeiro 

sistema de canalização da água, implantado de acordo com as condições técnicas 

do momento, utilizou-se das nascentes localizadas nos vales aluvionais, focos da 

passagem da água subterrânea para a superfície. Esses mananciais contribuíram 

para o fornecimento de água às unidades residenciais, captadas principalmente das 

“belas fontes cristalinas”, descritas pelo Barão de Nazaré. 

 

O aproveitamento das belas fontes cristalinas para o abastecimento de água 

à crescente população urbana de Garanhuns deu-se com a construção do sistema 

composto por uma bateria de poços rasos localizados em pequenos leitos aluvionais 

(PERNAMBUCO, 1971). Do que, também, derivou a construção de poços e 

chafarizes em que carregadores de água se abasteciam e vendiam nas casas 

abastadas da cidade, forma predominante de distribuição de água às unidades 

residenciais que vigorou entre as década de 1910 e 1970. 

 

O uso dos mananciais do Pau Pombo, da Vila Maria e do Pau Amarelo 

constituiu-se em um importante marco da criação de territorialidades mediadas pelo 

uso das águas. A implantação do sistema canalizado e a construção de chafarizes 

em seus leitos promoveram a delimitação de áreas abastecidas por cada um dos 

mananciais. Com o abastecimento direto às unidades residenciais, via canalização 

ou distribuída por aguadeiros, as águas que vertiam nos baixios e várzeas deixaram 

de ser de uso exclusivo daqueles que estavam em suas margens, passando à 

condição de mercadoria cujo acesso diferenciava em virtude da capacidade dos 

sujeitos de dispor das águas puras e cristalinas da cidade. 

 

A seguir, vamos apresentar uma descrição sumária dos primeiros mananciais 

usados para o abastecimento urbano em Garanhuns. Reconhecê-los permitiu 

compreender o entrelaçamento dos enunciados da qualidade mineral das águas, 

como primeira forma de uso dos mananciais locais. Entrelaçamento que se afigura 

como possível elemento explicativo da permanência de práticas tradicionais de 

apropriação e uso dos recursos hídricos locais, como a compra de água a granel 



vendida de porta em porta, vigente nas formas de abastecimento alternativo que 

atendem às unidades residenciais de diversos bairros de Garanhuns. 

 

 

 

5.3.1. Manancial do Pau Pombo 

 

 

Na nascente do Pau Pombo, situada entre os bairros de Santo Antônio, Boa 

Vista e Heliópolis, onde atualmente se situa o Parque Municipal Ruber Van Der 

Linden (fig. 10), nas proximidades do principal centro comercial da cidade, foi 

construído o primeiro sistema de abastecimento de água de Garanhuns. A iniciativa 

de sua construção constituiu indicativo do grau de “adiantamento” da cidade, 

conforme informações anunciadas na Revista Ilustração Brasileira, almanaque de 

divulgação das condições econômicas, política e socioculturais das cidades do 

Brasil. Documento publicado em 1924, e ratificado no livro Aldeões de Garanhuns, 

que retrata os grupos sociais e seu processo de constituição territorial, escrito por 

Rego (1987). 

 

Figura 10 - Localização da nascente do Pau Pombo, Garanhuns/PE 

 

Fonte: Google Maps/Brasil. Acessado em julho/2011. 
Nota: Em destaque, área do Parque Ruben Van der Linden, local onde foi instalado o primeiro 
sistema de abastecimento de água de Garanhuns. 

 



Foram encontrados registros de que o manancial do Pau Pombo servia como 

“fonte pública” (REGO, 1987, p.38) e também como lugar onde as lavadeiras 

executavam as tarefas de lavar roupas (fig. 11), além de ser um balneário de 

referência na cidade, antes mesmo da implantação do sistema de abastecimento, 

por volta dos anos de 1910. 

 

Figura 11 - Nascente do Pau Pombo na década de 1920 

 

Fonte: Revista Ilustração Brasileira, 1924. 
Nota: Área da nascente do Pau Pombo, local onde as lavadeiras, no início do século XX, se 
encontravam para o desempenho da atividade de lavar-roupa-de-ganho. Atualmente a área é 
densamente ocupada, mantendo apenas um resquício de vegetação que forma o Parque Ruben 
van der Linde, abaixo. 

 

Idealizado por Ruber Van Der Linden, a concepção desse primeiro sistema de 

abastecimento na cidade procurou agregar o uso das águas e a manutenção de 

áreas verdes (fig. 12), constituindo-se, quando de sua implantação, como uma 

pequena reserva florestal, significando, sobretudo, um alerta à defesa dos 

mananciais e à formação de uma área ecológica para o ócio dos homens após a 

estafante labuta semanal e recreio destinado à gurizada (REGO, 1987, p. 196). 

 

 
 
 
 
 
 



Figura 12 - Entrada Parque Ruber Van Der Linden 

 

Fonte: Alzenir Silva, jan/2011 

 

A exploração do manancial do Pau Pombo ao abastecimento de água 

canalizada começou em 1919, como iniciativa pioneira do Coronel José d‟Almeida 

Filho58, dono da Empreza de Melhoramentos, responsável pelo abastecimento de 

água e luz em Garanhuns (fig. 13). Em maio de 1920, fora inaugurada, contando 

com um reservatório (fig. 14), uma rede de distribuição em domicílio e cinco 

chafarizes públicos. 

 

Figura 13 - Casa de bombas da Empresa de Melhoramentos, construída na década de 1920 

 

Fonte: Revista Ilustração Brasileira. 1924 
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 Consta do livro História de Garanhuns que o Coronel José de Almeida Filho fora eleito prefeito de 
Garanhuns em 1919. 



 

Figura 14 - Reservatório do manancial do Pau Pombo, Garanhuns/PE 

 

Fonte: Revista Ilustração Brasileira, 1924. 

 

O sistema implantado no manancial do Pau Pombo não conseguiu atender 

satisfatoriamente à demanda da população, mesmo limitando-se apenas ao 

fornecimento da parcela de maior poder aquisitivo. A limitada distribuição de água 

canalizada levou Rego (1987, p. 38) a afirmar que a cidade de Garanhuns, durante 

muito tempo, esteve naquela de “conta-gotas” nas torneiras da empresa de água e 

luz. A incipiente capacidade do abastecimento também foi relatada em documento 

produzido em 1932, para o Departamento de Saúde Pública do Estado de 

Pernambuco: 

 

A cidade de Garanhuns possue um serviço de abastecimento de 
agua que não pode se considerar perfeito, já pela pequena 
capacidade de distribuição do citado apparelhamento que fornece 
aquelle liquido em quantidade insufficiente as necessidades da 
população local, quando poderia fazel-o satisfactoriamente pelas 
bôas fontes que possue, já por ser a fonte do “Pau Pombo” (a 
principal do serviço de abastecimento) localisada na parte baixa da 
cidade e sem a menor protecção possivel e sujeita a contaminações 
(FERREIRA, 1932. Grifos nossos) 

 

O manancial do sistema Pau Pombo aparece descrito no relatório elaborado 

pela Acqua Plan, a serviço do órgão público responsável pelo saneamento no 

interior do estado de Pernambuco (PERNAMBUCO, 1971, p. 35), como sendo 

formado por uma pequena  mancha de aluvião, situada em um talvegue profundo, 



no qual foram escavados poços de pequena profundidade, sendo as águas nele 

coletadas encaminhadas a um poço de reunião localizado junto a uma casa de 

bombas, sistema destacado no croqui abaixo (fig. 15). 

 

Figura 15 – Sistema de abastecimento implantado no Pau Pombo. 

 

Fonte: Pernambuco, 1971. 
Nota: Em destaque, a disposição dos poços de captação e reservatório construídos no manancial 
do Pau Pombo. 

 

Mesmo que as águas desse manancial tenham sido usadas pelas lavadeiras, 

como nos referimos acima (visto na figura 11), já no início da urbanização as águas 

do Pau Pombo, juntamente com a estrutura construída em seu entorno, foram 

destinados à população de renda mais alta da cidade, pois como cita Vieira (1997, p. 

247): 

 

Adquirido pela “Companhia de Melhoramentos”, o “Pau Pombo”, 
recebeu inúmeros benefícios, inclusive com a construção de açude, 
sob a orientação de Ruber van der Linden. Era também um dos 
locais aprazíveis da cidade e nele de realizavam sempre os 
piqueniques. Naquele tempo os homens, todos vestidos a caráter; 
em traje passeio formal (paletó e gravata), as senhoras com roupas 
domingueiras e chapéus de abas largas, muito em voga na época. 
Não faltava orquestra nem cantores (Grifos do autor). 

 

Face à localização privilegiada, ao lado direito da Matriz de Santo Antônio, 

tendo sido apropriado pela empresa de água e luz, desde o início da urbanização, o 

manancial do Pau Pombo foi identificado como um símbolo do grupo social 

dominante. Utilizado pelo sistema de abastecimento mecanizado – a partir da 



captação por motobomba – e acessado por quem podia pagar, passou a constituir 

uma primeira forma de territorialidade diferenciada mediada pela água, no espaço da 

cidade. 

 

 

 

5.3.2. Manancial da Vila Maria 

 

 

Com área de surgência situada nas proximidades do centro comercial de 

Garanhuns (fig. 16), no Bairro de Santo Antônio, onde atualmente está localizada a 

comunidade de mesmo nome (fig. 17), no manancial da Vila Maria também foi 

implantado outro importante sistema de abastecimento no início do século vinte, 

iniciado como obra particular. 

 

Instalado nas terras de propriedade de Tomás Maia, que chegou a ocupar a 

cadeira de prefeito na década de 1930, o sistema de abastecimento de água 

proveniente da Vila Maria foi realizado via captação na fonte e a distribuição em 

“ancoretas” – tonéis e madeira –, “latas” e “jarras de barro”, conduzidas em lombo de 

jumento ou na cabeça de mulheres e crianças. Em relato de herdeiro das terras 

onde, em tempo remoto, foram instalados chafarizes destinados ao abastecimento 

público, é descrito que 

 

Fazia parte da paisagem local, durante décadas, a grande 
quantidade de carregadores, conduzindo os jumentos, cada um 
transportando 04 latas d'Água de 18 litros pelas ladeiras de cidade, 
se constituindo tal atividade numa prestação de serviço para suprir a 
deficiência do abastecimento d'Água pelo Poder Público, como 

também na única fonte de renda de dezenas de famílias
59

. 
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 Referência feita pelo herdeiro da propriedade, quando perguntado sobre o antigo sistema de 
captação das águas dos mananciais da Vila Maria. Informação ratificada nos depoimentos de 
moradores e antigo aguadeiro que chegou conseguiu transportar essas águas para abastecer as 
casas da cidade. 



 

Figura 16 - Localização das nascentes da Vila Maria, Garanhuns/PE 

 

Fonte: Google Amps/Brasil. Acessado em Julho/2011. 
Nota: Em destaque, área de confluência das nascentes da Vila Maria, com elevado grau de 
desmatamento, ocupação irregular e estágio de assoreamento acentuado. 

 
 

Figura 17 - Resquícios da Nascente da Vila Maria, Área Ocupada com Casas Populares 

Fonte: Alzenir Silva, julho/2010. 

 

Graças à sua qualidade e potabilidade, as águas desse manancial foram 

consagradas como a segunda fonte mais importante da cidade de Garanhuns, 

sendo superada apenas pelas águas da Serra Branca. Em exaltação à sua 

qualidade, Rego (1987, p. 274) anuncia que “a água da Vila Maria marcou época em 

nossa centenária cidade”. 

 



 

Outro registro da importância das águas da Vila Maria é encontrado no livro 

de crônica e poesia que Maurício Reinaux (1999) dedicou à Garanhuns. Nele, o 

autor apresenta um desenho (fig. 18) e comenta o caráter lúdico e auspicioso dos 

mananciais que emergiam na propriedade dos Maias, como se observa abaixo: 

 

Figura 18 - Desenho do antigo casarão da Vila Maria 

 

Fonte: Maurício Reinaux, 1999. 

 

A apropriação e uso desse manancial foi também um dos fatores que 

contribuiu para a ocupação das terras situadas no entorno das nascentes, seja 

motivado pela atividade de “apanhar água para vender” ou pela “lavagem de roupas 

de ganho”, realizada nos regatos ou na lavanderia construída no local, na década de 

1950, persistindo na atual paisagem da Vila Maria. Em depoimento de antigos 

moradores da área, de antigo aguadeiro e do herdeiro das terras, se repete a dito 

que 

 



[...] a nascente abasteceu grande parte da população circunvizinha, 
através das cacimbas das quais as pessoas retiravam a água por 
meio de baldes que eram atirados presos por cordas até o fundo do 
poço e retirados cheio de água manualmente, quando então enchiam 
as latas de 18 litros que eram transportadas no lombo de jumentos. 
Outra parte se abastecia num chafariz que atendia simultaneamente 
08 pessoas no enchimento de suas latas que eram igualmente 
conduzidas no lombo de animais. Parte da água da caixa elevada 
servia também para abastecer por gravidade, uma bateria de 
aproximadamente 10 Box com chuveiros que eram muito utilizados 
pela população da área que naquela época não dispunha de água 
encanada em suas casas60. 

 

Os mananciais da Vila Maria foram integrados ao sistema de abastecimento 

de água às residências da área central da cidade, na década de 193061. O primitivo 

sistema de abastecimento também foi constituído por poços amazonas, em que 

parte da água captada era conduzida por meio de bomba movida à gasolina, para 

uma caixa d'água elevada e daí distribuída para área central da cidade (fig. 19), 

outra parte abastecia o chafariz situado nas proximidades dos poços de reunião. 

Segundo depoimento do vendedor de água mais antigo e de usuárias da lavanderia 

situada no entorno das nascentes, era do chafariz que os carregadores captavam a 

água destinada à venda nas casas da cidade. 

 

No relatório da Acqua Plan, os mananciais da Vila Maria, destacados no 

croqui (fig. 20), foram descritos como sendo 

 

[...] constituído por uma bateria de 10 poços escavados, dispostos 
mais ou menos em linha reta, com profundidade variando de três a 
onze metros e cujas contribuições somam-se à de mais outro, num 
único poço de reuinão de onde são bombeadas diretamente à rede 

de distribuição (PERNAMBUCO, 1971, p. 33). 
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 Recorte de relato feito por um dos atuais proprietários das terras que circundam as nascentes da 
Vila Maria. Relato de entrevista concedida, via e-mail, em outubro de 2010. 
61

 Não encontramos registros documentais, escritos, especificos quanto à data precisa da construção 
dos sistemas de abastecimento de água implantado nos mananciais da Vila Maria e do Pau Amarelo. 
Entretanto, consta no relatório produzido pela da Acqua Plan - Abastecimento d‟água da cidade de 
Garanhuns/PE - que o primitivo sistema de abastecimento d‟água à cidade “conta aproximadamente 
com 40 anos de utilização, tendo sofrido, nêste período, sucessivos acréscimos e ampliações [...] 
com o objetivo de atender à sempre crescente demanda de água” (PERNAMBUCO, ACQUA PLAN, 
1971, p. 32.). Há repetição desse dado em relatos orais de moradores da área, não mais por vivência 
pessoal, mas, a partir das memórias de seus pais, avós e/ou demais parentes. 



 

Figura 19 - Poços de reunião e casa de bomba instalados no manancial da Vila Maria. 

 

 

 

Fonte: Pernambuco, 1971. 

 

 

Figura 20 - Sistema de abastecimento implantado na Vila Maria 

 

Fonte: Pernambuco, 1971. 

Nota: Em destaque, a disposição dos poços de captação e reservatório construídos no manancial 

da Vila Maria. 

 



Nascentes localizadas na parte oeste da cidade de Garanhuns, o fato de 

estarem situadas à caminho da fazenda Serra Branca, contribuiu na formulação e 

circulação do enunciado que “as águas da Vila Maria, no passado, eram minerais, 

iguais às encontradas na Serra Branca” (VIEIRA, 1997, p. 247). Considerado como 

um dos mais importantes mananciais da cidade no início da urbanização, as 

nascentes da “Vila Maria” foram apontadas por Vieira (1997) como uma das 

principais fontes de abastecimento, indicando que delas fontes eram captadas a 

melhor água mineral de mesa da cidade, antes da industrialização da fazenda Serra 

Branca. 

 

 

5.3.3. Manancial do Pau Amarelo 
 

 

Das primeiras fontes usadas para abastecimento da cidade de Garanhuns, 

que apresentam indícios de territorialidades construídas em torno das águas, o 

manancial do Pau Amarelo é o menos citado. Nos documentos analisados, nos 

depoimentos orais e nas conversas informais encontramos pouca alusão às águas 

das nascentes do Pau Amarelo e de sua utilização pelos carregadores de água. Os 

documentos analisados abordam-no como sistema de abastecimento, formado por 

processo mecanizado, comum ao período da industrialização dos serviços de água e 

luz, inaugurado na década de 1930 e reforçado com o Código das Águas, instituído 

em 1934. 

 

O uso desse manancial é anunciado no Álbum de Pernambuco (1933, p. 192), 

na descrição que aponta a reduzida disponibilidade do serviço de abastecimento e 

na captação de suas águas para atender a demanda do bairro de Heliópolis, 

projetado no final dos anos de 1920, na gestão do prefeito Euclides Dourado. 

Também aparecem no estudo feito por Dias (1954) ao citar a qualidade magnesiana 

de suas águas. Mas é no relatório produzido pela Acqua Plan 

(PERNAMBUCO,1971) que é citado com mais detalhe. Nele, consta a informação de 

que, em 1971, o serviço de abastecimento de Garanhuns, incluindo o sistema 

instalado no manancial do Pau Amarelo, já contava com mais de quarenta anos em 

atividade. 



 

A pouca referência nas entrevistas e nas conversas informais sobre o uso das 

águas deste manancial para venda de água por carregadores, não impossibilita 

adotá-lo como um dos marcos da constituição de territorialidade definida pela 

apropriação das águas da cidade. Considerando o local em que está situado, num 

profundo talvegue que tem origem no prolongamento da Avenida Santa Rosa, no 

bairro de Heliópolis (fig. 21), supomos que sua construção tenha sido voltada ao 

atendimento de infraestrutura urbana necessária ao novo bairro projetado 

(Heliópolis). 

 

Figura 21 - Localização da nascente do Pau Amarelo, Garanhuns/PE. 

 

Nota: Em destaque, área do talvegue e curso d‟água onde foi construído o sistema de 

abastecimento de água, mecanizado, para atender a demanda do emergente bairro de 

Heliópolis. 

Fonte: Google Maps/Brasil. Acessado em Julho/2011. 

 

A implantação do sistema moderno de abastecimento de Garanhuns, ocorreu 

sob a intervenção do Estado. Diferentemente dos sistemas anteriormente citados, 

que surgiram de iniciativas de particulares, no sistema construído no manancial do 

Pau Amarelo houve a mediação da Diretoria de Saneamento - órgão que atuou 

sobretudo no Recife, interveio no abastecimento d‟água de Olinda e implantou 

algumas ações em cidades interioranas de maior porte como Garanhuns e Caruaru 



(BERNARDES e LUCENA, 2010). Outra referência sobre sua construção encontra-

se no anúncio feito por Linden no Almanaque de Garanhuns (1936), citando que, 

nos primeiros anos da década de 1930, o Estado havia feito investimento no sistema 

de água, devido às instalações primitivas que ele possuía. 

 

Inserido no mesmo modo de construção do sistema de abastecimento, 

composto por poços em leitos aluvionais, o aproveitamento do manancial do Pau 

Amarelo apresenta uma estrutura mais avançada que as encontradas no Pau 

Pombo e na Vila Maria. O sistema nele implantado diferenciou-se desses dois por 

constituir-se de duas pequenas barragens em alvenaria, interligadas em série, e por 

um conjunto de poços rasos, também ligados em série, com profundidades variáveis 

entre 5 e 7 metros, destacado no croqui abaixo (fig. 22), de acordo com descrição 

presente no relatório da Acqua Plan de 1971.  

 

Figura 22 - Sistema de abastecimento implantado no Pau Amarelo. 

 

Nota: Em destaque, poços e barragens do sistema de distribuição das águas do 

manancial do Pau Amarelo. 

Fonte: Pernambuco, 1971. 

 

A ativação do sistema de abastecimento de água, ligado diretamente às 

unidades residenciais, via canalização, utilizando-se dos mananciais do Pau Pombo, 



da Vila Maria e do Pau Amarelo não substituiu a prática de aquisição da água de 

carregadores ambulantes. A insuficiência da rede de distribuição, às irregularidades 

no serviço de abastecimento, o crescimento da população e à limitada possibilidade 

de acesso à água canalizada destinada àqueles que podiam pagar, contribuíram 

para a continuidade do fornecimento através do vendedor ambulante de água.    

 

Embora o serviço de abastecimento de água estivesse sob o controle 

municipal, o aproveitamento dos mananciais acima citados, denominados de “fontes 

de várzea”, representou o marco do período em que o fornecimento de água à 

cidade era gerenciado por particulares. Aos donos das terras e, por conseguinte, das 

águas, pertenciam as fontes, poços ou cacimbas que forneciam a água canalizada 

ou através da venda a carregadores que saiam para comercializar a água, porta a 

porta, a uma clientela quase sempre fixa. Reproduziu localmente as características 

da urbanização no Brasil, aproximadamente até a década de 1930, marcada pelo 

desenvolvimento capitalista em sua fase liberal. 

 

Com as sucessivas crises financeiras que comprometeram o fornecimento do 

serviço de abastecimento público, esses mananciais passaram a ser gerenciados 

pelo Estado, embora estivessem sob o controle do poder público municipal. No caso 

específico das águas do Pau Pombo, após “andar em várias mãos, às vezes com 

serviços regulares e até exemplares e em outras precários técnica e 

financeiramente” (LINDEN, 1942, p. 357), foi em 1932 encampado pelo Estado, 

mediante um plano do engenheiro Saturnino de Brito Filho.  

 

A intervenção também atingiu os demais sistemas implantados nos 

mananciais da cidade, principalmente após a publicação do Ato 2368, de 31 de 

dezembro de 193862, que cita:  

 

[...] O Interventor Federal no Estado, tendo em vista o Ato n. 3298, de 
23 do corrente [já citado no capítulo anterior], determinando que os 
serviços dagua e luz do município de Garanhuns fiquem 
industrialisados, a partir de janeiro vindouro, resolve, mandar adotar 
a partir da mesma data, nos mencionados serviços, o Regulamento 
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 Decreto publicado no Diário Oficial do Estado, na seção dos Atos do Interventor Federal. Publicado 
em 03 de janeiro de 1939. n. 2, p. 5 



que a este acompanha, assinado pelo Secretario de Viação e obras 
Públicas (PERNAMBUCO, 1939, p. 5).  

 

O gerenciamento das águas pelo Estado, a partir da década de trinta, fez 

parte da política hídrica concebida com o propósito de “dotar a cidade de Garanhuns 

com melhor serviço de água, atendendo às suas possibilidades como centro de 

turismo e estação de cura” (LINDEN, 1942, p. 357). Para tanto, foram instalados nas 

“fontes de várzea” novos equipamentos e reservatórios para atender a sempre 

crescente demanda de água canalizada para novas ruas e bairros que surgiam à 

medida que ocorria o crescimento da população na cidade. 

 

Apesar da importância material e simbólica que os mananciais de várzea 

representaram para o abastecimento de água em Garanhuns, face às condições 

técnicas, e a proximidade desses mananciais do perímetro urbano, neles não foram 

criadas uma rede de acumulação, via barramento, nem de distribuição de grande 

monta capaz de mantê-los em atividade. A alegação para sua desativação foi dada 

no relatório da Acqua Plan ao afirmar que: 

 

[...] não obstante as excelentes propriedades físico-químicas destas 
águas e dos mananciais subterrâneos de um modo geral, não se 
poderá negar a sua insuficiência para o atendimento efetivo [...] uma 
vez que a produção dos mananciais fica a desejar (PERNAMBUCO, 
1971, p. 78. Grifos nossos). 

 

Com o aumento da urbanização, o antigo sistema de poços rasos, localizado 

em área mais baixa do relevo – as várzeas – representado pelos mananciais do Pau 

Pombo, Vila Maria e Pau Amarelo, passou a não comportar a demanda por água na 

cidade, embora tenha se mantido em atividade até a década de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. (Des)Usos das Belas Fontes Cristalinas: situação atual de 

Mananciais urbanos em Garanhuns 

 

 

Ícones da “cidade sanatório” e da enunciada “estância hidromineral”, pouco 

resta do ar bucólico das nascentes que outrora foram usadas na construção do 

primeiro sistema de abastecimento de água na cidade. Suas águas não se prestam 

mais à dessedentação humana, quiçá também à animal, a poluição dos mananciais, 

motivada pela falta de saneamento básico e ao escoamento dos esgotos urbanos 

canalizados para os rios e córregos, provocando a redução das práticas de 

apropriação das águas de nascentes. 

 

Os impactos da ocupação humana sobre essas áreas, intensificados com o 

crescimento da população urbana nos anos posteriores a 1970, evoluíram 

gradativamente. As ações decorrentes dessa ocupação foram drenando os “olhos 

d´água”, regatos e riachos, ou mesmo eliminando-os da paisagem via aterramentos. 

Em Garanhuns, as nascentes que outrora deram a designação de cidade de águas 

minerais, têm seu entorno ocupado por residências, prédios comerciais, rodovias e 

outros objetos espaciais, seja através da ação planejada do poder público, da 

especulação imobiliária ou da “ocupação espontânea”. 

 

Embora sejam consideradas como Áreas de Preservação Permanente 

(APP)63, as áreas de nascentes, especialmente as situadas em espaço urbano, 

poucas vezes receberam a necessária atenção das gestões pública e privada, 

embora conste do atual zoneamento urbano do Plano Diretor da Cidade 

(GARANHUNS, 2008) como Setor de Suporte e Sustentabilidade64. Essa falta de 
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 A Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituiu o Código Florestal, com algumas 
alterações trazidas pela Medida Provisória nº 2.166-67 de 2001, e ainda a Resolução do CONAMA nº 
303 de 20 de março de 2002. No Código Florestal encontramos a determinação de que as áreas no 
entorno das nascentes são Áreas de Preservação Permanente (APP), com a dimensão de um raio 
de, no mínimo, 50 (cinqüenta) metros de largura. Esta determinação aplica-se a todas as nascentes, 
independente de sua posição topográfica. 
64

 No Art. 7º, o Princípio da Sustentabilidade do Território é referência na implementação do Plano 
Diretor, sendo entendido como o compromisso com a implementação de um padrão de 
desenvolvimento local socialmente justo, ambientalmente equilibrado, economicamente viável e 
culturalmente diversificado, orientado para assegurar a qualidade de vida às presentes e futuras 
gerações. De acordo com esse princípio, no zoneamento urbano foram instituídos os Setores de 
suporte e Sustentabilidade que, como parte da política de proteção e recuperação ambiental de áreas 



atenção, por um lado, deve-se à ausência de operacionalização do aparato legal, 

por outro, aos diversos interesses especulativos e imobiliários que envolvem a 

produção do espaço da cidade. 

 

Das fontes e "minações" presentes na paisagem e nos logradouros da cidade, 

símbolos da territorialidade, representadas no brasão e na bandeira do município, 

resta com propriedade e qualidade minerais apenas a Serra Branca, apropriada pela 

empresa de engarrafamento que possui o mesmo nome (fig. 23). Das outras que 

“brotavam livremente”, somente as nascentes da Vila Maria ainda continua ativa (fig. 

24), sendo usadas como “fonte” de reprodução da subsistência, mesmo com grande 

recepção de esgoto. 

 

Figura 23 - Entrada da empresa de água mineral Serra Branca, situada no bairro Magano 

 

 

Fonte: Alzenir Silva, setembro/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
de encostas e dos topos das colinas da sede municipal, estabelece-se como faixa non aedificandi 
para proteger as cabeceiras dos vales. 



Figura 24 - “Minações” das nascentes da Vila Maria 

 

Fonte: Alzenir Silva, julho/2010 

 

Nas nascentes que deram origem à formulação e à circulação do enunciado 

que apresenta Garanhuns [como] terra de fontes cristalinas e permanentes, onde as 

águas são das mais puras, atualmente são encontrados diversos pontos onde os 

processos erosivos são bastante acentuados (fig. 25 e 26). Condição comum às 

demais nascentes presentes no município que também apresentam elevado grau de 

erosão, devido à intensa ação antrópica (retirada da cobertura vegetal e da 

ocupação irregular), associada à eventos climáticos (AZAMBUJA, 2007) e à  

geomorfologia do território municipal, formada por um pequeno maciço dômico, no 

Planalto da Borborema, bastante dissecado, com vertentes de declividades suaves à 

escarpadas e vales profundos (CPRM, 2005). 

 

Figura 25 - Trecho de encosta na área da nascente do Pau Amarelo, ocupada 

pela população de baixa renda, no bairro de Heliópolis 

 

Fonte: Marcos Renato F. Mattos. Dezembro/2007. 



 

Figura 26 - Trecho de encosta na área da nascente do Pau Amarelo, 

ocupada pela população de renda média, no bairro de Heliópolis 

 
Fonte: Marcos Renato F. Mattos. 2007. 
 
 

Por ter, desde o início de sua ocupação, criado uma área reservada à 

preservação dos mananciais e por exercer a função de parque público, a nascente 

do Pau Pombo ainda mantém um resquício de área verde. Todavia, face à sua 

localização, entre os crescentes bairros Santo Antônio, Boa Vista e Heliópolis, a 

área vem progressivamente sendo desmatada e aterrada para a construção de 

habitação de porte médio (fig. 27).  

 

Figura 27 - Desmatamento e aterramento da nascente do Pau Pombo 

 

Fonte: Marcos Renato F. Mattos. Abril/2010. 

Nota: Em destaque, talvegue do rio formado pelas águas que escoam da nascente 

do Pau Pombo. No primeiro plano, vê-se caminhão e trator fazendo o trabalho de 

aterramento do leito do rio. 

 



 

A crescente especulação imobiliária e o consequente aumento do preço do 

solo no entorno das nascentes do Pau Pombo tem levado à quase extinção do 

manancial que outrora era símbolo de pureza e qualidade mineral. Além desses 

fatores, a área encontra-se fortemente impactada pela drenagem urbana 

inadequada e pela ausência de um sistema de esgotamento sanitário na área, 

facilitando a presença de inadequada disposição de entulhos em suas encostas e 

usos desordenados do solo (SOUTO, 2007). 

 

Verificamos que a potabilidade e os atributos em termos de qualidade mineral, 

pureza e propriedades curativas, comuns aos mananciais utilizados no primeiro 

sistema de abastecimento de água da cidade, conservam-se unicamente nos 

registros da história e da memória, bem como na insígnia do brasão e na bandeira 

do município. Na atualidade, principalmente nas nascentes e entorno do Pau 

Amarelo – também conhecidas como Liberdade, no bairro nobre de Heliópolis – e da 

Vila Maria – nas proximidades do principal centro de comércio e serviço, bairro de 

Santo Antônio – configuram-se como “espaços marginais”. Isso porque estão à 

margem da atenção e dos cuidados com o patrimônio natural e humano. 

 

O desuso dos mananciais de surgências, citados neste capítulo, para o 

abastecimento público, associado à falta de política habitacional e de preservação 

ambiental, levou à crescente ocupação de suas margens. Atualmente, encontram-se 

fortemente impactadas em razão de terem se transformado em áreas coletoras de 

intensa carga de esgotos domésticos, uso indiscriminado do solo, desmatamento de 

suas encostas com declividade superior a 45% e processos erosivos bastante 

acentuados. Sobre este último, verificam-se sulcos muito profundos que evoluem 

para voçorocas, tendendo a extinguí-las65, a mais conhecida está situada no 

manancial do Pau Amarelo, no lugar chamado Liberdade (fig. 28). 
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SOUTO, op. cit. 2007. 



Figura 28 - Voçorocamento nas áreas em torno da nascente do Pau Amarelo 

 

Fonte: Marcos Renato F. Mattos. Abril/2010 

 

As qualidades das antigas fontes ditas cristalinas quase não aparecem na 

atual paisagem da cidade, não mais figurando nos discursos políticos, nas rodas de 

conversa, nas prosas e poesias, tendo perdido o encanto e a potabilidade. Contudo, 

o fato de terem sido o ponto – surgência – de onde foram feitas as primeiras 

captações de água com atributos minerais, possibilita que elas se façam presentes 

na memória local daqueles que as conheceram e, de modo simbólico, no discurso 

daqueles que enaltecem a qualidade das águas de Garanhuns. Ao serem 

apropriadas e usadas, hoje elas se constituem como base do trabalho, da 

residência, das trocas materiais e espirituais e da vida daqueles que com elas 

construíram a identidade e o sentimento de pertencimento aos territórios das águas. 

 

 

5.5. Barramento e Captação Subterrânea: Novas/Velhas Formas de 

Domesticação das Águas 

 

 

O des-uso dos mananciais da Vila Maria, Pau Pombo e Pau Amarelo foi 

acompanhado pelas mudanças no discurso de exaltação às águas de Garanhuns. À 

medida que a população foi crescendo e, consequentemente, aumentando a 

pressão sobre os mananciais de surgência, o discurso das águas abundantes, “a 

despeito dos maiores verões, nunca secam” (CAVALCANTI, 1983, p. 193-194) – 



mote na construção da identidade de Garanhuns – foi substituído pelo discurso da 

escassez. 

 

As águas de qualidades inigualáveis favoreceram a implantação do primeiro 

sistema de abastecimento, mas não possibilitaram a criação de uma rede de 

acumulação de água via barramento e açudagem de grande monta 

(PERNAMBUCO, 1971). O fornecimento de água às casas da cidade, que outrora 

tinha nos mananciais de superfície e nas "minações" a forma predominante de 

captação, foi complementado e posteriormente substituído de maneira integral pelo 

sistema de barramento. 

 

Iniciado com a construção do açude público de Garanhuns, essa modalidade 

de abastecimento dá continuidade à política hídrica inaugurada nos anos de 1930 e 

intensificada após a década de 1970, com o aproveitamento dos recursos hídricos 

do Rio Mundaú e seus tributários. Na justificativa para a ampliação do sistema, via 

açudagem e barramento, há o reconhecimento das qualidades dos mananciais 

aluvionais, porém, não obstante às propriedades físico-químicas, em virtude de sua 

saturação, eles já eram insuficientes para o suprimento da demanda de água desde 

a década de 197066, como apresentaremos mais adiante. 

 

Em paralelo à política hídrica, aos estudos de identificação de novos 

mananciais realizados entre as décadas de 1970/199067 e à construção de obras 

para a ampliação da rede de distribuição e acesso ao abastecimento público, foi 

intensificada a captação e uso dos lençóis subterrâneos. Essa nova/velha forma de 

apropriação dos recursos hídricos, em Garanhuns, representou e continua 

representando a modalidade atual de domesticação dos mananciais, dando 

continuidade às práticas de consumir água de poço, que alimenta, no imaginário 

local, o sentimento de possuir a melhor água mineral da região. 
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 Entre as décadas de 1970/2000 foram efetuados vários estudos e proposições de aproveitamento 
dos mananciais da bacia do Rio Mundaú, para atender a demanda de água na região de Garanhuns. 
Nos arquivos da Compesa tivemos acesso aos seguintes documentos: Abastecimento D‟água de 
Garanhuns, elaborado pela Acqua Plan em 1971 e 1975; Projeto de Abastecimento para o Distrito 
Industrial de Garanhuns, elaborado em 1978 pela FIAM/PE e Gibrasil Consultoria; Definição dos 
mananciais para atender à demanda de fim de plano, elaborado pela Contécnica em 1985, revisado 
em 2001 pelo Escritório Técnico de engenharia Sanitária ETES, a serviço da Compesa. 



5.5.1. Barramento e uso das águas superficiais na cidade 

 

 

O manancial do Rio Mundaú já era utilizado para o abastecimento de água 

canalizada, segundo informação contida no Almanaque de Garanhuns (1936, p. 

213), mesmo antes da construção do açude público, obra realizada pelo DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), entre os anos de 1958-1962 

SUASSUNA, 1999, p. 22). Acrescentamos que a construção do açude foi a primeira 

obra que fez parte da política hídrica para abastecimento urbano, de maior 

magnitude. 

 

O processo de domesticação das águas, inaugurado com a construção de 

açudes, passou a ser controlado pela tecnologia associada a represas (fig. 29) e 

estações de tratamento, com maior capacidade de “produção de água”. A obra foi 

entregue nos anos de 1960; mas, nos arquivos consultados, consta que até a 

década de 1970, apenas 40% das casas da cidade eram abastecidas pelo sistema 

público (PRNAMBUCO, 1971, p. 20), permanecendo, assim, a prática de captação 

das “fontes de várzea”. 

 

Figura 29 - Açude público de Garanhuns, construído no Rio Mundaú na década de 

1960 

 

Fonte: Pernambuco, 1971. 

 



Após a construção do açude público de Garanhuns, poucas foram as obras 

de vulto destinadas ao atendimento à demanda por água. Somente após os anos de 

1970, com a criação da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), 

sociedade de economia mista com maior participação do Estado, o município 

passou a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário68 àquela Companhia. Ao mesmo tempo, a partir de então, foram realizados 

estudos e propostas de utilização de outros mananciais de superfície, aproveitando 

os cursos dos rios que drenam a cidade. Foi quando teve início a construção da 

barragem no Rio Inhumas, importante tributário do Mundaú, inaugurada em 1974 

(CONDEPE, 1978). 

 

Antes da construção da barragem do Inhumas (fig. 30), parcela significativa 

do abastecimento de água era realizada de forma individual através das cacimbas. 

Por isso, no relatório proposto pela Acqua Plan (PERNAMBUCO, 1971), foi sugerida 

a ampliação do sistema de canalização e a construção de chafarizes, como forma de 

abastecimento coletivo. Com isso, havia em Garanhuns, na década de 1970, vinte 

chafarizes em atividade, segundo dados da Acqua Plan, que abasteciam 50% da 

população não atendida por ligações prediais. 

 

Mesmo com o aproveitamento de outros mananciais e com a construção de 

represas para atender ao abastecimento em Garanhuns e municípios vizinhos, a 

cidade permaneceu sob a condição de intensa escassez de água ao abastecimento 

urbano. Abrigando importantes depósitos de água mineral, constituindo-se como o 

segundo maior produtor no estado de Pernambuco, a população continuou 

vulnerável à intermitência do fornecimento de água canalizada, com grandes 

intervalos de distribuição e acentuado racionamento durante as décadas de 1980, 

1990 e 2000. 
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 GARANHUNS. Lei Municipal nº 1544. Autoriza a concessão dos serviços de água e esgoto à 
Compesa, sancionada em 07 de julho de 1972. Com a criação da Compesa, o gerenciamento das 
águas para abastecimento público passou a concentrar-se nas mãos do Estado o qual, em parceria 
com as prefeituras, obteve maior controle sobre a política e as obras de intervenção hídrica. 



Figura 30 - Localização do açude público e da barragem no Rio Inhumas – Garanhuns/PE 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Garanhuns . Adaptado do Plano Diretor, 2009. 

 

Vale salientar que nos projetos de ampliação do sistema de abastecimento, 

particularmente os realizados em 1971 e 1986, havia a previsão de atendimento 

parcial à população com fornecimento de água às unidades residências. Nesses 

projetos, estava prevista a “tolerância” do abastecimento por meio de chafarizes 

públicos69 construídos em algumas áreas da periferia da cidade, até que, 

gradualmente, fosse atingido o percentual de 90% da população, situação que 

perdurou até o início primeira década do século XXI. 

 
Durante as décadas de 1980 e 1990, para complementar o abastecimento 

realizado pela rede geral, foi amplamente utilizada a perfuração de poços amazonas, 

devido à deficiência dos reservatórios Mundaú e Inhumas. Esses poços foram 

perfurados pela prefeitura em vias públicas e/ou em trechos próximos às praças (fig. 

31 e 32). 
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Figura 31 - Chafariz público, construído na praça da Cohab I 

 

Fonte: Alzenir Silva, maio/2011. 

 

Figura 32 - Chafariz público, no Parque Fenix 

 

Fonte: Alzenir Silva, maio/2011. 

 



O abastecimento de água pelo sistema público ficou dividido entre duas 

esferas de poder. Assim, a distribuição para as unidades prediais coube ao estado, 

enquanto que a construção e o gerenciamento dos chafarizes foram atribuídos à 

prefeitura, embora em conformidade com o órgão estadual executor do programa de 

abastecimento d‟água. 

 

As obras de barramento de mananciais de superfície e da rede de 

acumulação, acompanhadas da política de captação de águas subterrâneas e da 

construção de chafarizes para uso público, representaram, até o início dos anos de 

2000, mais a ampliação da rede física de distribuição do que o atendimento 

quantitativo e qualitativo à demanda por água. Mesmo estando ligada à rede geral, a 

água fornecida pelo sistema público era fortemente racionalizada, com longos 

intervalos na distribuição e no acesso. O que provocou a necessidade de recorrer à 

compra da água disponibilizada pelo sistema alternativo: fornecida pelos aguadeiros 

e carros-pipa, pela oferta crescente de água mineral e/ou natural captada do 

aquífero que havia dado a Garanhuns o atributo de cidade das águas puras e 

cristalinas. 

 

 

 

5.5.2. Captação subterrânea e apropriação privada dos 

mananciais locais 

 

 

A insuficiente oferta de água canalizada ao abastecimento público contribuiu 

para a manutenção das velhas e tradicionais formas de captação, controle e 

distribuição dos recursos hídricos. As posses/propriedades que abrigavam águas 

subterrâneas em quantidade e condições de potabilidade passaram a adotar a 

prática de perfuração de poços como forma de garantir o acesso e assegurar o 

controle dos enaltecidos mananciais minerais, disponíveis no subsolo da cidade. 

 

Como a oferta era sempre inferior à demanda, a captação subterrânea 

passou a ser a nova forma de “domesticação” das águas. Em alguns casos, além de 

servirem para uso de seus “proprietários”, estabelecimentos comerciais e industriais, 



as águas captadas foram “franqueadas” para usufruto dos moradores situados no 

entorno das empresas, distribuídas em horários predeterminados (fig. 33, 34 e 35) 

ou mantidas acessíveis à população durante todo o dia. 

 

A disponibilidade de água subterrânea em boas condições de potabilidade, 

também abriu brecha para que particulares perfurassem poços em suas 

propriedades e residências urbanas. Dessa forma, houve o aumento da explotação 

dos mananciais subterrâneos, de forma legal, para engarrafamento de água mineral; 

e ilegal, por aqueles que captam as chamadas águas minerais e/ou potáveis, 

preferencialmente destinadas à venda na ou fora da cidade. 

 

Figura 33 - “Chafariz” constituídos nas dependências da indústria de café, nas 

proximidades da Cohab I, bairro Novo Heliópolis 

 

Fonte: Alzenir Silva, maio/2011. 

 

 

Figura 34 - “Chafariz” construído na parte externa da Indústria de 

bebidas, às margens da BR 424, bairro de Aluísio Pinto 



 

Fonte: Alzenir Silva, setembro/2011. 

 

Figura 35 – “Chafariz” instalado na propriedade de supermercado, na 

Cohab II, bairro Francisco Figueira 

 

Fonte: Alzenir Silva, outubro/2010. 

 



As práticas atuais de apropriação e privatização dos recursos hídricos, na 

cidade, misturam, assim, tradição e modernidade, na medida em que conjugam 

explotação para engarrafamento de água mineral com explotação para venda a 

granel, fornecida por carroceiro ou por carros-pipa. Práticas legitimadas nos 

discursos locais, que enunciam as águas de Garanhuns como a melhor da região e 

materializadas nos inúmeros pontos de captação e venda de água, espalhados pelo 

espaço urbano, demonstrados na sequência de imagens abaixo (fig. 36-40). 

 

Figura 36 - Fonte da empresa de engarrafamento de água mineral, 

bairro São José 

 

Fonte: Alzenir Silva, Julho/2010. 

 

Figura 37 - Poço de captação de água “mineral” para venda a granel, 

bairro Francisco Figueira, próximo à Cohab II 

 

Fonte: Alzenir Silva, agosto/2010. 



 

Figura 38 - Captação de água “mineral” para venda a granel e em Carro-Pipa, 

realizada em prédio residencial, Bairro Heliópolis 

 

Fonte: Alzenir Silva, agosto/2010. 

 

 

Figura 49 - Chafariz no bairro de Heliópolis, trecho Abastado da Cidade 

 

Fonte: Alzenir silva. Abril/2010. 

 

 

 



Figura 40 - Chafariz localizado no bairro da Boa Vista 

 

Fonte: Alzenir Silva. Setembro/2010. 

 

A água de surgência, outrora usada – material e simbolicamente – na 

afirmação da identidade local, foi substituída pela água explorada dos lençóis 

subterrâneos. As diferenças entre essas formas de apropriação, controle e uso das 

águas boas, puras e mineralizadas podem ser melhor compreendidas se 

considerarmos que: 

 

a) as antigas fontes e nascentes cristalinas estavam circunscritas em áreas 

da cidade, tendo, por isso, recebido o nome dos lugares em que surgiam: 

Vila Maria, Pau Pombo, Pau Amarelo, Serra Branca, Vila Regina e outras. 

Brotavam de terras privadas ou públicas, mas faziam parte das águas que 

escoavam pelos regatos e riachos da cidade, podendo ser usadas por 

aqueles que as captassem em seu trajeto até os rios. 

 

b) as atuais fontes de águas puras e minerais estão situadas em 

propriedades privadas, exploradas via poços profundos e são identificadas 

por nomes de pessoas e/ou de empresas que são seus “donos”: Sandro 

da água, Nova Vida, São Vicente, São Luis, Nossa Senhora Aparecida, 

fonte do Café Ouro Verde, da Fábrica Jatobá e outras. Conformam-se 



como águas confinadas, captadas por seus “possuidores” e/ou por seus 

compradores. 

 

Grande parte dos discursos, ainda em circulação, sobre a qualidade dos 

mananciais de Garanhuns, dissimula essa segunda forma de apropriação e 

privatização da água subterrâneas, que se intensificou na cidade a partir dos anos 

de 1980 quando aumentaram as lacunas na distribuição da água pelo sistema 

público. O uso desses mananciais é de difícil controle, pois sua captação ocorre em 

terras de propriedade privada. Difícil é excluir um usuário de captá-la, mesmo sob a 

alegação que seu uso privado poderá estabelecer rebaixamento do nível freático, 

esgotamento e contaminação do aquífero. 

 

A permanência da apropriação dos mananciais mineralizados de Garanhuns 

coloca em evidência que os recursos hídricos locais continuam dando suporte e 

fundamentação à territorialidade mediada pelas águas. O que, atualmente, 

manifesta-se de duas maneiras: uma primeira, que tem na água sua fonte de 

trabalho, defendida pelos homens e mulheres; outra que, defendida por proprietários 

de terras e de lotes residenciais urbanos, vêem nos mananciais locais, 

especialmente nas fontes subterrâneas, a possibilidade de captação de água para 

engarrafamento, venda a granel ou em carros-pipa. 

 

No primeiro caso, as territorialidades são afirmadas nas antigas fontes e 

nascentes que deixaram de atender ao abastecimento público, notadamente os 

mananciais da Vila Maria. Esta, ainda se constitui como fonte material e simbólica, 

onde homens e mulheres se apropriam de suas águas, assegurando a manutenção 

da sobrevivência.  

 

Face à precariedade na oferta do abastecimento público e ao elevado custo 

de acesso ao sistema canalizado, moradores do entorno das nascentes da Vila 

Maria, particularmente as mulheres que mantêm, a si e sua família, com a “lavagem 

de roupa de ganho” 70, têm nas águas locais um meio de sustentação, 

principalmente utilizando-se da lavanderia instalada em suas margens (fig. 41). 
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 Denominação dada à atividade desenvolvida, sobretudo, por mulheres que lavam roupas de outras 
pessoas para obter alguma forma de remuneração. 



Mesmo aquelas que utilizam a lavanderia apenas para realização de alguns serviços 

de limpeza doméstica, vêem o manancial da Vila Maria como componente de sua 

rotina, partícipe das atividades cotidianas que são movidas pela água – como 

examinaremos no capítulo seguinte.  

 

Figura 41 – Lavanderia utilizada por moradores do entorno das nascentes da Vila Maria 

 

Fonte: Roberto Silva de Souza. Dezembro/2008. 

 

No segundo caso, são os mananciais subterrâneos, minerais ou “naturais” – 

potáveis de mesa71 – que dão suporte à territorialidade mediada pelas águas, não 

mais no plano simbólico, mas no da defesa do “patrimônio privado” que regula o uso 

e controla o acesso aos mananciais disponíveis na cidade. Trata-se de um 

relacionamento com as águas defendido por empresas de engarrafamento de água 

mineral, proprietárias das fontes legalizadas e por donos de poços – não legalizados 

– que comercializam água “natural”. Essa “nova” forma de domesticação das águas 

é, atualmente, o esteio material da permanência dos aguadeiros na cidade. 
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 A legislação brasileira define como águas minerais aquelas que, provenientes de fontes naturais ou 
artificialmente captadas, possuem composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas 
distintas das águas comuns, com características que lhes conferam uma ação medicamentosa. E 
como águas potáveis de mesa as de composição normal que, provenientes de fontes naturais ou 
artificiais de captação, preencham tão somente as condições de potabilidade para a região (Código 
das Águas Minerais Decreto Lei 7.841 de 8 de agosto de 1945). 



6. SEM ÁGUA A GENTE NÃO VIVE: TERRITORIALIDADES EM 

TORNO DOS MANANCIAIS DE GARANHUNS 

 

 

"Um indivíduo geográfico não resulta somente das condições 
geológicas e climáticas. Não é completamente livre das mãos da 
natureza, mas é um homem que revela a sua individualidade 
moldando um território para o seu próprio uso”. (Paul Vidal de La 
Blache)72 

 

Analisamos neste capítulo o cotidiano dos “indivíduos – sujeitos – 

geográficos” que moldam suas territorialidades a partir do relacionamento com as 

águas, concebidas como fonte de subsistência. Nele, refletimos sobre as ações e a 

posição de sujeitos que compõem um universo dos quase-invisíveis para os grandes 

setores da economia formal e das metanarrativas. Os indivíduos geográficos em 

foco conformam-se como testemunhas especiais de uma narrativa que desvenda 

meandros, conflitos, envolvimentos e solidariedades daqueles que encontraram nos 

mananciais locais uma “alternativa” para a manutenção da sobrevivência e também 

são válidos para repensarmos e revermos às práticas relativas à sustentabilidade. 

 

O enunciado “sem água a gente não vive”, constante do título deste capítulo, 

para além da questão biológica, apresenta-se como um desses aforismos que se 

atravessam e ecoam como verdade de caráter inelutável. Como as palavras, 

expressões, proposições mudam de sentido segundo as posições sustentadas por 

aqueles que as empregam, em sua circulação, elas adquirem sentidos em referência 

às formações ideológicas nas quais tais posições se inscrevem, portanto, diferentes 

sentidos podem ser captados desse dizer. 

 

Temos os sentidos expressos por aqueles que os emitem pensando apenas 

na manutenção da vida, concebendo a água como doação Divina, alusão recorrente 

nos depoimentos dos sujeitos de nossa investigação. Há também os sentidos 
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 Citado por VESSENTINI no artigo Sobre o pensamento geográfico ao longo da história, publicado 

em www.geocritica.com.br. 



velados daqueles que pronunciam esse mesmo enunciado utilizando-o como meio 

de dominação/determinação dos usos e controle que podem ser dados a água. O 

que acontece, particularmente, quando ela passa a ser consignada como bem de 

uso comum a todos, mas propriedade de poucos, dotada de valor econômico. 

 

Foi na primeira perspectiva descrita acima, que consideramos o 

relacionamento de lavadeiras e aguadeiros com os mananciais da cidade, bem 

como, os sentidos que estes atribuem às águas em seu fazer cotidiano. Para 

compor a base argumentativa na feitura do texto, recortamos de seus depoimentos 

enunciados provenientes de discursos que expressam a interrelação  entre os 

sujeitos que têm nos mananciais locais o referencial para a construção de traços 

identitários e sua interação com as águas da cidade. 

 

As lavadeiras e os aguadeiros têm suas territorialidades mediadas pela 

superposição de três esferas de poder que atuam na produção de seus espaços: a 

dos proprietários fundiários, donos das áreas em que se situam os mananciais; o 

poder público local, representado pelos órgãos da prefeitura encarregados da 

manutenção, fiscalização e planejamento quanto ao uso das águas; bem como pela 

Compesa, empresa responsável pelo serviço de saneamento no estado. 

 

Entremear a análise discursiva, de formações técnico-científicas, com dizeres 

de lavadeiras e aguadeiros implica tirá-los da invisibilidade e destacá-los como fonte 

de produção do conhecimento científico. Corresponde à busca pela interrelação do 

saber formal com o informal, é ouvir esses sujeitos falarem e não apenas ser 

falados. Para tanto, conjugamos descrição, interpretação e compreensão dos 

sentidos que a água representa na vida e nas práticas cotidianas dos homens 

simples. 

 

Direcionamos nosso olhar sobre as territorialidades construídas às margens 

das águas e sobre a visualização de ações insculpidas por sujeitos situados na 

escala inferior dos estratos sociais, “invisíveis” no cotidiano da cidade. Sujeitos que 

foram obscurecidos, durante longo tempo, pelo saber culto e desse modo 

permanecem nos tratados e relatórios que subsidiam a formulação de planos e 

projetos de intervenção e gestão dos recursos hídricos. 



 

Os escritos foram organizados em dois tópicos: o primeiro é dedicado à 

descrição e análise do contexto em que então inseridas as lavadeiras, desde sua 

constituição como forma de prestação de serviços até às circunstâncias atuais de 

sua permanência como atividade de trabalho. Com o que passamos em revista a 

relação pessoal das lavadeiras com as águas e as terras onde residem, 

reproduzindo de seus dizeres o sentido que atribuem ao habitar, ao trabalhar e ao 

cotidiano vivido no entorno das nascentes. 

 

No segundo tópico, examinamos as práticas de apropriação e uso das águas 

por aguadeiros, a permanência de formas tradicionais de relacionamento com os 

mananciais da cidade e a manutenção do ofício de vendedor de água a granel. Dos 

depoimentos histórico-pessoais, recortamos enunciados que evidenciam a água 

como matéria-prima e fonte de trabalho; expõem o envolvimento dos aguadeiros 

com os proprietários das fontes de captação, as estratégias de venda; mostram o 

entrelaçamento entre costume de consumir água de poço e a irregular distribuição 

desse recurso hídrico pela rede geral de abastecimento. 

 

Limitamo-nos à análise do conteúdo de quatro depoimentos de lavadeiras e 

quatro de aguadeiros, porque, na escuta dos dizeres e na observação dos fazeres 

desses sujeitos, constatamos a recorrência e repetição de dados e informações. O 

número de entrevistados levou em consideração os objetivos da pesquisa e os 

critérios estabelecidos nos procedimentos metodológicos. Com esses dados 

levantados, organizamos os blocos discursivos que compõem os subtópicos do 

capítulo. 

 

 

 

6.1. Relacionamento das Lavadeiras com os Mananciais da Vila Maria 

 

 

As lavadeiras constituem-se como herdeiras de uma formação socioespacial 

que remonta às antigas formas de prestação de serviços de lavagem de roupa e de 

abastecimento de água, muito comum nas cidades no início da urbanização. Elas 



viveram e se reproduziram às margens dos cursos d‟água e se destacaram como 

figuras marcantes nas áreas de nascentes, fontes, bicas e leitos dos rios que vertiam 

nas cidades, quando estes ainda podiam ser balneáveis. 

 

[...] elas faziam parte das cenas e cenários urbanos, 
percorrendo quilômetros acima e abaixo, geralmente 
acompanhadas pelos seus filhos, que as ajudavam a carregar 
as trouxas de roupas, as sacolas, as latas de água que 
carregavam nas suas cabeças. Porém, na maioria das vezes, 
elas mesmas carregavam todo o material (NUNES NETO, 2005. 

p. 71). 

 

A atividade de lavar roupa de ganho atravessou décadas sendo transmitida 

de mãe para filha, que a acompanhava em sua labuta (fig. 42) nas margens dos 

rios, riachos, poços e cacimbas e nascentes, como constatado no estudo de 

caso. A transmissão do ofício demonstra a precariedade de acesso à condição 

de vida digna das mulheres de áreas pobres. 

 
Figura 42 – O (en)caminhar no ofício de lavadeira 

 

Fonte: Alzenir Silva. Julho/2009. 

 

No contexto atual, a permanência das lavadeiras de margens de rios e 

nascentes somente é possível nos locais em que o acesso à água canalizada 



apresenta lacunas e as condições de vida precária ainda perduram. Elas se movem 

no entorno dos mananciais e sua atividade cotidiana está relacionada à 

disponibilidade das águas que escoam nos cursos dos rios e nas nascentes, 

situados nos lugares onde habitam e trabalham. 

 

 

6.1.1. Habitar e trabalhar no entorno das nascentes 

 

 

As lavadeiras aqui referidas estão situadas em uma área remanescente da 

antiga propriedade que, no início da formação territorial de Garanhuns, era dedicada 

à atividade agrícola. Trata-se de um trecho de interseção entre os atuais bairros 

Aloísio Pinto, Magano e Santo Antônio (fig. 43). O processo de ocupação dessa área 

está relacionado à presença de mananciais que alimentam o rio Mundaú, curso 

d‟água de grande importância ao abastecimento regional nos estados de Alagoas e 

Pernambuco. 

 

A área ficou conhecida no passado como um dos pontos de encontro de 

mulheres que lavavam roupa-de-ganho e de carregadores de água para 

abastecimento da cidade, entre as décadas de 1930 a 1970. No local, escutamos 

depoimentos de mulheres que têm ou tiveram parte da reprodução da subsistência 

garantida pela atividade nas águas da Vila Maria. 

 

Salientamos que, para preservar a identidade das entrevistadas, utilizaremos 

apenas as iniciais de seus nomes. Dos depoimentos, merecem destaque os relatos 

de M. M (39 anos), descendente de lavadeiras – mãe e avô – que nasceu, e vive 

ainda hoje, apropriando-se das águas locais. Destacamos também o depoimento de 

J. F. (69 anos) que, além de suas atividades cotidianas, é reconhecida no local como 

a pessoa que mais se dedica à manutenção da lavanderia. Na análise de 

enunciados extraídos dos depoimentos, ambas são designadas de L1 e L2, 

respectivamente. Os dois outros depoimentos (M. designada como L3 e P. M 

nominado L4) serão menos referenciados, face à repetição das informações dos 

relatos de L1 e L2. 

 



Figura 43 – Bairros de Garanhuns/PE: localização da Vila Maria 

 
 

Nos depoimentos e na escuta informal realizada no local, há regularidade no 

que diz respeito à afirmação de que moradores mais antigos trabalhavam nas 

atividades agrícolas – cafeicultura73 – desenvolvidas na antiga propriedade dos 

Maias (fig. 44) e/ou são descendentes desses trabalhadores. Afirmam que há 

moradores que, em não tendo mais como trabalhar na agricultura, permaneceram na 

propriedade, passando a carregar água captada do chafariz existente para vendê-la 

na cidade e, com o crescimento da população da cidade, as casas foram sendo 

construídas nas proximidades das nascentes (fig. 45),  

 

[...] Muita gente foi chegando pra morar na Rua da Tauba que tinha 
esse nome porque as casas era tudo de ripa, mas o nome dela 
mesmo é rua da Serra Branca. As casinhas pertenciam aos antigos 
donos das terra e ficava para os trabalhador. As pessoas primeiro 
moravam de aluguel. Ali perto as mulheres ficavam lavando a roupa 
no lavador, depois comprava só o terreno porque as casas eram de 
barro. Naquele tempo era baratinho, ai foi ficando essa rua assim 
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 Em entrevista concedida por e-mail, o herdeiro das “terras dos Maias”, citado pelos moradores da 
Vila Maria, informou que no final do século XIX e início do século XX a área era de uso 
predominantemente rural com atividades agrícolas, sendo utilizada até o final dos anos 50 para o 
cultivo do café. Um Decreto do Governo Federal (JK) determinou a erradicação de toda cafeicultura 
da região, chegando inclusive a indenizar os proprietários por unidades erradicadas, utilizando os 
recursos no investimento da plantação da palma forrageira. 



como você está vendo, senão era um monte de casa toda tortinha. 
Elas compraram da família do antigo dono e foram construindo casas 
novas, né. O resto era só mato (L1). 

 

 

Figura 44 - Casarão Solar Villa Maria 

 

Fonte: Alzenir Silva. Setembro/2009. 

 
 
 
 

Figura 45 – Área das Nascentes da Vila Maria – Garanhuns/PE 

 
 
 
 



  A ocupação da Vila Maria por uma população de baixa renda compõe um dos 

exemplos de uso das terras no entorno das nascentes em que os habitantes nelas 

se instalaram para, com os mananciais disponíveis no local, desenvolver tarefas que 

lhes assegurassem o ganha-pão, como o caso das lavadeiras entrevistadas e do 

abastecimento doméstico de água. Destacamos dois depoimentos em que as 

entrevistadas informam que algumas famílias que elas conhecem foram morar na 

localidade para ter acesso mais fácil às águas. Em seus depoimentos relatam que: 

 

A gente chegou aqui já através da água. Que a minha família são de 
Águas Belas. Primeiro veio minha avó, com minha mãe e quando ela 
chegou aqui pra trabalhar foi pra vender água, né. Realmente aqui 
antes tinha um chafariz, mas antes do chafariz tinha um açude e as 
mulheres lavavam roupa. Morar perto das minação ficava melhor e 
assim pudia dar conta da roupa-de-ganho e com a água boa do 
chafariz pudia abastecer as casa e ainda comer as fruta do sítio que 
existia nas terras das nascentes, onde se pegava manga, jaca e 
outras frutas, era muita fartura. (recorte de depoimento da lavadeira 
M. M, doravante designada como L1, neta de antiga moradora, 
responsável pela venda de água no chafariz). 

 
Eu já sou filha de lavadeira, minha mãe já morreu, eu já lavei roupa 
com ela e agora só lavo as da minha casa. Minha mãe contava que 
antes não tinha a lavanderia como é hoje, o que tinha era feito um 
açude. As mulheres colocavam um pedra, tinha um pedaço de pau, 
elas ficavam batendo a roupa, depois muitos anos pra frente a 
prefeitura fez o lavador74 porque viu o sofrimento daquelas mulheres, 
mas o lavador não é igual a que tem hoje, mesmo ele entupido como 
tá hoje antigamente era pior. Muitas mulheres chegaram a morrer 
com barriga d‟água, germe, né que pegava ali sentada o dia todinho 
naquela água e depois que fizeram o lavador melhorou muito, em 
10% a vida daquelas mulheres que continuaram lavando roupa e 
bebendo água que a gente tira lá da biquinha que é água boa de 
beber (recorte de depoimento de M. aqui designada como L375). 

 

A aludida “água boa”, citada nos depoimentos, reporta-nos ao já-dito inscrito 

numa memória discursiva que se construiu a partir de diferentes dizeres, de 

diferentes instâncias de poder, ao longo do tempo. Compõe a interdiscursividade 

presente no enaltecimento das águas da localidade como uma das fontes puras e 
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 Não encontramos, nos documentos antigos que foram consultados, registros que apontassem ao 
certo o ano em que a lavanderia da Vila Maria foi construída. Ela é citada apenas no livro História de 
Garanhuns, escrito por Alfredo Leite Cavalcanti (1983, p. 312) que diz ter sido construída na gestão 
do prefeito Francisco Figueiras, entre os anos de 1955-1959. 
75

 Recorte de depoimento de filha de lavadeira que se identificou apenas como “Mainha” (38 anos), 
por dizer que todos só a conheciam por esse nome. Nascida na localidade, continua morando nas 
proximidades da lavanderia e utilizando-se das águas das nascentes para realização de lavagem de 
roupa da sua casa e para beber, retirada do poço/bica construídos pelos moradores no local. 



cristalinas que existe na cidade. É o mesmo enunciado que fez parte do discurso 

das elites locais, quando no início do processo de urbanização de Garanhuns, 

recorreram aos atributos minerais de seus mananciais para destacar a cidade no 

cenário regional. 

 

Para o grupo hegemônico local, o discurso da água boa, captada da Vila 

Maria, foi esvaziado com a intensificação do crescimento urbano, a partir dos anos 

de 1970. Esvaziamento que culminou com a intervenção do Poder Público Municipal 

que, no início dos anos 80, canalizou águas servidas não tratadas – clandestinas – e 

pluviais do Bairro do Magano, através da Rua da Areia e Rua Sete de Setembro 

para o interior dos riachos que atravessam as áreas das nascentes da Vila Maria. O 

que tornou imprestáveis as águas de superfície, antes classificadas como puras e 

cristalinas. 

 

A canalização das águas pluviais e servidas não tratadas para a área das 

nascentes, já no momento de sua realização, se contrapunha à Lei do Plano de 

Desenvolvimento Urbano, sancionada em 1978, que definia a área da Vila Maria 

como Zona Verde (ZV-1). Nas divisões territoriais para fins de zoneamento, uso e 

ocupação do solo em Garanhuns, as nascentes da Vila Maria haviam passado por 

três nomenclaturas diferentes: Parque Urbano (1978)76, Zona de Preservação 

Rigorosa (2000)77 e Setor de Suporte e Sustentabilidade (2008)78, todas relativas a 

interesses de preservação ambiental. Contudo, não consta na paisagem qualquer 

registro de ação do Poder Público Municipal, voltada à proteção e/ou à recuperação 

ambiental na área. 
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 Lei nº 1831/78. Plano de Desenvolvimento Urbano de Garanhuns. Define Zona Verde como áreas 
de praças, parques, jardins ou glebas onde a vegetação representa interesse ao equilíbrio ecológico 
e aos aspectos paisagísticos e recreativos. 
77

 Lei nº 2992/2000. Uso e Ocupação do solo do Município de Garanhuns. As chamadas Zonas de 
Preservação Rigorosa (ZPRs) não apresentam uma definição precisa nesta Lei, consta apenas que 
se tratam de antigas Zonas Verdes definidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo sancionada em 
1978. 
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 Lei n° 3620/2008. Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Garanhuns, instrumento da 
política urbana e ambiental. Em suas divisões territoriais para fins de Zoneamento, apresentadas no 
Art. 74, os setores delimitados com vistas a promover a proteção e recuperação ambiental de áreas 
de encostas e dos topos das colinas da sede municipal, bem como estabelece uma faixa non 
aedificandi, para proteger as cabeceiras dos vales, topografia em que a Vila Maria se enquadra. 
Neste artigo o Setor de Suporte e Sustentabilidade, do qual área das nascentes faz parte, é definido 
que serão implementados equipamentos públicos de lazer, vias, passeios e mirantes [...], por meio de 
marcos visíveis de delimitação. 



É importante frisar que, segundo Felippe e Magalhães Junior (2009), o 

conceito de nascente ainda é dúbio, tendo sido pouco explorado pela literatura 

acadêmica. Segundo os autores, em termos legais, estabelece-se como “nascente” 

ou “olho d‟água”, o local onde aflora naturalmente a água subterrânea, mesmo que 

de forma intermitente (BRASIL, 2002. Art. 2º, II). Calheiros (2009, p. 2) 79 afirma que 

“Longe de estabelecer cientificamente o conceito de nascente, essa definição é o 

ponto de partida para a gestão ambiental, posto que, a partir dela, são definidas as 

áreas de preservação permanente”. 

 

Ainda que a água tenha perdido as condições de potabilidade, o discurso da 

água mineralizada e cristalina permanece sendo pronunciado pelos moradores da 

localidade que o repetem e o acionam quando defendem a qualidade e abundância 

do manancial da Vila Maria. Nos depoimentos, as entrevistadas demonstram saber 

da degradação que as águas sofreram, mas continuam afirmando que elas são das 

melhores da cidade, principalmente as moradoras mais antigas e aquelas que 

acompanharam seus familiares na atividade de venda de água e de lavagem de 

roupa: 

 

[...] mas como a gente ver as minação elas são tão fortes aqui, umas 
pessoas diz que ela é uma veia que vem da Serra Branca, pra cá. 
Era a coisa mais linda que tinha, uma água cristalina. Mas com o 
tempo, [...] fizeram galeria, aquele negócio todinho, aí muita gente 
ficou com medo porque diz que a água não é boa. É aquela água 
suja, aquele negócio tudinho, mas se fosse pra gente pegar dengue, 
se fosse pra gente pegar doença das águas que tem aqui na nossa 
rua, não tinha mais ninguém vivo. Aí você vai ver que coisa rica a 
gente já teve aqui na nossa rua e só não é mais porque não aparece 
uma pessoa assim que queira tratar a água (L1) 

 

Para as usuárias da lavanderia que permanecem realizando afazeres 

domésticos e lavando roupas nas nascentes, as águas da Vila Maria ainda se 

constituem como vetor de convivialidade e afirmação de territorialidade, podendo ser 

vista em afirmações como: 
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 Na Cartilha publicada pelo Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí, intitulada Preservação e Recuperação das Nascentes (de água e de vida), Calheiros (2009 p. 
13)  informa que entende-se por nascente o afloramento do lençol freático, que vai dar origem a uma 
fonte de água de acúmulo (represa), ou cursos d‟água (regatos, ribeirões e rios). 



É aqui que a gente vive, a maior parte da minha vida foi aqui. Vim de 
Iati purquê lá num tinha trabalho e já faz quarenta anos que cheguei 
aqui e comecei a usar essas águas pra lavar roupa. Antes eu morava 
na Boa Vista, mas faz dezenove anos que o prefeito me deu esse 
pedacinho de chão e eu consegui ajuda de muita gente para fazer 
minha casa, mas só duas patroa me ajudaro. Já tive quinze lavagem 
de roupa de pessoas diferentes. Criei meus filhos e agora os netos, 
estou com sessenta e nove anos, já vi muitas mudanças nessa 
lavanderia, a última foi feita pelo Dr. Silvino, quando era prefeito. 
Hoje ela está assim acabada, mas eu ainda continuo ganhando o 
pão com as roupas que lavo nas águas da lavanderia. (recorte de 
depoimento de J. F, lavadeira mais antiga em atividade, doravante 
L2) 

 

As mudanças aludidas dizem respeito às alterações sofridas na área, 

iniciadas com o crescimento do número de habitações construídas no entorno 

imediato da lavanderia – a exemplo da casa da entrevistada L2 – e nas 

proximidades dos “olhos d‟água” e das encostas. Mudanças que tiveram início com a 

erradicação do cafezal, quando parte da área foi loteada e outra parte foi ocupada 

pela população pobre que construiu barracos nas vertentes que circundam as áreas 

das nascentes, como consta no depoimento: 

 

As casas da rua era todas de ripa, menos essa que a gente mora. As 
pessoas foram chegando, foram ficando para lavar roupa. Aqui na 
cidade não tinha muito emprego, as mulheres iam chegando, para 
não ficar só trabalhando nas casas dos outros e iam ficando. 
Lavavam a roupa aqui e em casa pegavam aqueles ferro de passar 
pesado, sofriam muito porque eram roupa engomada. Tinha um 
batalhão onde hoje é a escola Gabriela Mistral e as mulheres daqui 
lavavam as roupas dos soldados, tinha que ficar como um pau, duro. 
E elas sofriam bastante. Aí começou o ganha pão daí. As pessoas 
que vinha já iam para o lavador. Na época tinha cinquenta lavador. 
Outras mulheres iam para a água que vinha do sítio que era mais 
doce ainda; outras vinha para a cacimba que os homens enchiam as 
latras com um funil. Foi quando seu Pedro Maia fez um chafariz com 
torneirinha para encher as latras. Era uma festa na rua (L1) 

 

De acordo com o arquivo que acessamos e com informações fornecidas pelo 

herdeiro das terras da antiga propriedade da Vila Maria, constatamos que a 

construção da lavanderia ocorreu nos anos de 195080. Porém, segundo informações 

dos moradores, somente nos anos noventa foram feitas reformas na estrutura, 

realizadas pela prefeitura. Foi esta que fez as instalações sanitárias, hidráulicas e 
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 Informação constante no livro História de Garanhuns (CAVALCANTI, 1983, p. 312), no qual o autor 
faz uma breve citação ao lavadouro da Vila Maria, atribuindo sua construção ao poder público 
municipal, na gestão de Francisco Figueira (1956 – 1959). 



elétricas que deixaram a lavanderia um luxo, mas hoje ela se encontra em 

acentuado estado de abandono e degradação física e ambiental. 

 

As habitações construídas nas áreas do manancial da Vila Maria ficaram 

concentradas principalmente nas ruas Tomás Maia e Serra Branca, eixos viários de 

declividade acentuada, que durante o período de chuva funcionam como canal de 

escoamento, transportando grande quantidade de sedimentos e lixo para o interior 

da lavanderia. 

 

Quando chove mesmo, nenhuma da gente lava roupa no lavador. A 
não ser quando a chuva passa e todo mundo desintupa, que a água 
é muito forte, quando vem, vem com tudo, aquela água suja, aí todo 
mundo se junta. [...] chama dois rapaz, dá um trocadinho a ele, limpa 
todinho, pronto. Mas no dia mesmo que tiver chuvendo ninguém lava 
roupa. Se vier mulher de fora volta, se for a gente tem que deixar a 
roupa suja e pronto. No dia de chuva é muita água que desce. Vem 
da rua Santa Teresinha, vem da rua da Areia, vem da rua da 
Matança antiga. Vem essa água todinha poluída, pronto, cai a rua 
toda. (L1) 

 

Aqui quando chove é muita água que vem das rua lá de cima. 
Ninguém pode impatar essas água, só Deus. Quando Deus manda 
chuva intope tudo. A chuva tira a água e ela dá a água, e tudo isso é 
de Deus, né. (L2) 

 

Outras mudanças que ocorreram na estrutura da lavanderia e que têm 

relação direta com as atividades desenvolvidas pelas lavadeiras, relatadas no 

depoimento de L2, dizem respeito às obras de intervenção feitas pelo governo 

municipal, no âmbito da política de emprego e renda, no final dos anos de 1990 (fig. 

46), com o instuíto de “melhor as condições ambientais e dignidade ao trabalho das 

lavadeiras”, em atendimento à demanda antiga das moradoras do local.  

 

Oia, o seguinte é esse: aqui pra gente lavar roupa, quando era no 
verão, era um sacrifício pra gente lavar roupa. Não era essa água 
que tem hoje não. Era um pouquinho, aí os tanque secava, a gente 
tirava água de um canto mais cheio pra butar no mais seco. E hoje, 
depois que seu Ivo... depois de seu Ivo não, depois que Dr. Silvino foi 
que melhorou mais ainda. Porque ele reformou que essa lavanderia 
era até mais embaixo ali, até o final do meio fio, como você já viu ali. 
Aí eu disse: oia aí seu Silvino, o senhor faz a metade pra ficar menos 
serviço pro senhor, que nós precisa lavar roupa. Aí então ele chamou 
os engenheiro, né, e reformaro tudo. Aí, a água aumentou, mas não 
foi pelo trabalho dele, é por minha conta. É que quando intope, eu 



vou lá, pago uma pessoa, ajeito as levadas. Então aumenta as água. 
(L2) 

 

Figura 46 - Placa Indicativa da reforma realizada na lavanderia/1998
81

 

 

Fonte: Alzenir Silva. Julho/2009. 

 
Mesmo que, no contexto atual, poucas mulheres da localidade se 

classifiquem como lavadeiras, quando se utilizam da lavanderia, por não poder 

utilizar a água paga distribuída pelo sistema público, elas passam a se designar 

como tal. A lavanderia é hoje uma referência direta à fartura de água de “acesso 

livre” e, indiretamente, uma denuncia da escassez e custo de acesso à água 

fornecida pelo sistema público de abastecimento: 

 

A gente aqui como colocaram esse negócio na frente da casa 
[medidor de consumo de água], como a gente é pobre e muita gente 
não tem como pagar, de repente a gente que tem menino pequeno 
que suja muita roupa, né, então a gente faz o que? corre para o 
lavador, né. Aí os menino toma banho lá, a gente lava a roupa, lava 
prato. Tudo no lavador. Então quer dizer que no caso ainda continua 
a mesma coisa. (L3) 
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 Transcrição do conteúdo da placa: Estamos nesta data, promovendo a inauguração das obras de 

instalações da Lavanderia da Vila Maria, dando continuidade aos nosso programa social de geração 
de emprego e renda que vem atendendo, com eficiência, nossa população mais humilde. [primeiro 
parágrafo]  
Nosso compromisso com esta comunidade de lavadeiras visa, não só recuperar as instalações desta 
Lavanderia, mas, sobretudo, melhorar as condições ambientais deste local, procurando dignificar a 
cidadania dessas pessoas que buscam, com seu trabalho, a renda que sustenta a sua família. 
[segundo parágrafo] 
Garanhuns, 15 de outubro de 1998. 
Silvino de Andrade Duarte 
Prefeito 
  



O relacionamento dos moradores locais com as águas e com a lavanderia é 

marcado pelo sentimento de pertencer a uma área que no passado já teve uma das 

melhores águas da cidade. Dessa forma, eles enunciam sua identificação com o 

local por saber que nele existe um bem natural que se assemelha à fonte mineral 

mais conhecida na cidade. Constituindo-se, desse modo, num elemento 

diferenciador na história social e espacial da localidade, afirmada em conteúdo 

como:  

 

A água daqui é a mesma da Serra Branca, todo mundo sabe disso, 
eu já ouvi falar muitas vezes que as águas de lá são de "minação", 
igual às daqui, e a diferença é que lá tem quem cuide, aqui não (L1). 

 

Na lavanderia, ainda ocorrem trocas materiais e espirituais regidas pelo uso 

das águas. Como defende Milton Santos (2000, 1996-1997), neste caso, o território 

das lavadeiras constitui-se como espaço usado, sua territorialidade é afirmada pelas 

práticas de apropriação e uso das áreas das nascentes, na relação estabelecida 

entre habitar e trabalhar, na relação contraditória entre posse, uso e da ação de 

compartilhar as águas e a lavanderia, como presenciamos e escutamos nos 

depoimentos, segundo os quais: 

 

Só precisa de mais gente pra zelar. Eu zelo ela, quando tá intupido 
em dou um agrado a um menino e desintupo [...]. Então eu mesmo 
limpo ou chamo outras pessoas pra limpar porque eu não tenho mais 
força. E assim aumenta a água qua a gente usa pra tudo, lavar 
roupa, lavar prato, tomar banho, todo mundo que chega aqui pode 
usar o lavador. (L2) 

 
 

A existência – precária – da lavanderia nas nascentes da Vila Maria 

proporciona a manutenção do encontro, da higienização de roupas e objetos 

pessoais, transformando as águas locais em meios de trabalho (fig. 47), mas 

também de entretenimento e conversação. Proporciona a permanência das práticas 

tradicionais de apropriação e uso das águas realizadas por mulheres que têm na 

lavanderia o meio para economizar a água encanada que passou a ser paga depois 

que colocaram o reloginho (L3) e por aquelas que executam cotidianamente as 

atividades para “ganhar o pão”. 

 



Eu já tenho água encanada, mas eu ainda prefiro fazer minhas 
coisas no lavador. Aqui eu lavo prato, lavo roupa, tomo banho. A 
água encanada da minha casa é pra quando precisa de uma água 
melhor pra beber, porque nem todo dia a gente tem dinheiro pra 
comprar um bujão d‟água. (L2) 

 

Figura 47 - Cotidiano da lavadeiras de Vila Maria 

 

Fonte: Roberto Silva de Souza. Dezembro/2008. 

 
As águas da Vila Maria não se constituem mais como símbolo da pureza e da 

qualidade mineral dos mananciais de Garanhuns, defendidas no discurso construído 

pelas elites – intelectuais e econômicas – no início do século XX, para afirmar o 

traço identitário local. No contexto atual, a manutenção do discurso da água boa, na 

localidade (fig. 48), obedece, sobretudo, ao princípio da necessidade comum e 

premente daquelas pessoas que, por se situarem em seu entorno, têm a água como 

componente intrínseco à reprodução de suas condições de sobrevivência. 

 

Eu pego a água, eu coloco na jarra, eu cozinho, eu boto no filtro. 
Aqui tem muita água, só que a água do lavador ela só serve mesmo 
para lavar roupa porque é uma água saloba, mas já foi depois de 
muito tempo com a retirada da mata, do sítio, né. Aí ficou a água 
saloba, mas a gente lava roupa, toma banho, lava prato, sei lá, um 
monte de coisa. Agora no sítio era donde tinha toda a minação que 
existe. (L1) 

 
A água daqui é boa. Só não dá pra beber porque onde estão as 
minação os animais é solto. Só é boa uma parte que corre embaixo 
do chão, pra lá é só capim, mas as pessoas que não tem água em 
casa usa a água da biquinha pra beber. (L4) 

 



[...] a gente vai lá pra biquinha e pega água lá. Por enquanto ainda 
tem muita água que veio da chuva, tá tudo alagado, mas no verão vai 
se encher de gente. Limpa os tanques que tem lá, bota uma laje, 
pega um pedacinho de cano, bota dentro do tanque que é pra pegar 
a água que sai lá de dentro. No verão tem muita gente que pega 
água da biquinha. (L2) 

 
Figura 48 - “Biquinha com água boa” utilizada por moradores de Vila Maria 

 

Fonte: Alzenir Silva. Julho/2009. 

 

As terras onde habitam as lavadeiras e as águas que delas ainda vertem (fig. 

49) não dispõem de condições físico-ambientais e/ou econômico-sociais que 

permitam a vida com dignidade aos moradores da localidade. 

 
Figura 49 – Usos das "minações" da Vila Maria 

 

Fonte: Alzenir Silva. Dezembro/2008. 



 

Emblema da localidade, patrimônio público de valor histrico-social, a 

lavanderia encontra-se, porém, em precário estado de conservação (fig. 50). 

 

Agora mesmo o lavador está precisando de uma reforma e grande. A 
gente tá vendo a hora de cair até por cima. As vezes eu tô lá lavando 
e vejo os pedaços de barro, os fios é dentro da água, os pilares já dá 
pra vê os ferros todinho lá. [...] Toda chuva o calçamento vai embora 
e é tudo pra o lavador. Tudo é no lavador, né. As pedra da rua 
todinha vai pra lá. Aí o que acontece, a prefeitura veio, tira foto fala 
alguma coisa e vai embora sem fazer nada. (L1) 

 

 

Figura 50 – Condições físicas e atual estágio de 

conservação da lavanderia 

 

Fonte: Alzenir Silva. Setembro/2011. 

 

A área que antes era abrigo dos mananciais mineralizados, presentes no 

brasão e bandeira do município, cantada em versos, prosas, contos e poesias pelos 



boêmios e intelectuais que faziam reverência às águas da cidade, como destacado 

no capítulo anterior, não apresenta mais esse atributo. Hoje ela ainda é importante, 

sobretudo para a sobrevivência de várias famílias, e tem sua relevância ratificada 

pela permanência da lavanderia e das lavadeiras, figuras que nos dão indícios 

materiais e simbólicos das relações que foram construídas com as águas locais. 

Possibilitam, também, a compreensão da territorialidade dos moradores que 

construíram sua história, seu habitar e seu trabalhar no entorno das águas, 

vivenciada de maneira singular.  

 

 

6.1.2.  Apropriação das águas e Territorialidades das Usuárias da 

Lavanderia 

 

Analisando os depoimentos, enxergamos alguns indícios de conflitos, 

encontros, desencontros e confrontos de posições que quase sempre se manifestam 

de modo velado no discurso, pois a linguagem não é transparente e quando a 

pronunciamos, marcamos uma posição no que dizemos e no que poderá vir a ser 

dito. Embora afirmem que as águas não têm dono e que o seu uso dependerá de 

quem chegar, destacamos enunciados que põem em evidência as dimensões 

material, simbólica e relacional do processo de apropriação, uso e controle dos 

mananciais que têm relação direta com a territorialidade, enquanto expressão 

geográfica do exercício do poder em uma área. 

 

Na construção das territorialidades, o sentido que a água representa para as 

moradoras do entorno da lavanderia não está limitado a seus atributos físico-químico 

mineralógicos. Depende das interações, da identificação e da posição que elas 

ocupam no local; está vinculado ao convívio material e ao valor simbólico que 

atribuem aos mananciais. Ele é apreendido na argumentação que as lavadeiras 

acionam para explicar sua relação com a água e, particularmente com a lavanderia. 

Assim percebemos em enunciados como grifados abaixo: 

 

Eu só fico de um lado [...]. Se não tiver um lavador do lado que eu 
gosto, eu não fico.[...] eu acho que é assim, na época, as lavadeiras 
mais antigas diziam esse aqui é o meu lavador, não precisava nem 
nome, se você tivesse no lavador então você mesmo já dizia, eita, 



preciso lavar rápido esse aqui é de dona Rosalia, daqui há pouco ela 
chega, eita não posso usar esse não daqui a pouco dona Natércia 
chega, que era outra lavadeira antiga. Aí um dia eu disse a minha 
amiga não vai pra esse lavador que aqui era da minha mãe, naquela 
brincadeira, sabe, sem brigar, Mas eu só gosto de ficar no lavador 
que a minha mãe ficava. (L1. Grifos nossos) 

 
Os arame todinho é meu, mas quem quiser estender pode. Agora as 
lavadeiras antiga não faziam isso, quando chegavam e via roupa 
dizia, tira, tira... As lavadeira velhas tirava do arame jogava no chão. 
Quando foi feita a reforma eu disse ao prefeito: eu quero esse pátio 
aí pra eu colocar minhas roupa. Eu mesmo paguei um rapaz, 
coloquei os arames, qualquer pessoa pode estender. Agora eu só 
não confio que estenda perto da minha que eu já tenho pagado 
muitas peças de roupa. Se faltar uma peça eu tenho que pagar. (L2. 
Grifos nossos) 

 

São enunciados que, na escala local, definem as territorialidades marcadas 

pelas práticas de apropriação e uso da água, mas que, ao mesmo tempo, explicitam 

as formas de relacionamento que as lavadeiras têm entre si e com os meios de 

trabalho: água, arames, lavador, tempo de uso da lavanderia. Constitui-se pela 

multidimensionalidade do vivido, como apontado por Raffestin (1993, p. 158), visto 

que as lavadeiras aplicam, a seu modo, uma determinada forma de poder material e 

simbólico de acordo com a influência que exercem. Em conformidade com os 

argumentos de Raffestin, no tocante à territorialidade, afirmamos que as lavadeiras 

vivem, ao mesmo tempo, o processo territorial, ao manterem-se nas margens dos 

mananciais, lavando roupa de ganho; e o produto territorial por intermédio de um 

sistema de relações existenciais cuja condição de moradia e trabalho é regida pela 

água. 

 

Nos depoimentos das lavadeiras desvendamos os condutos da discursividade 

construída com base na defesa da qualidade das águas locais. Analisando seus 

discursos, conseguimos enxergar e por em relação o sujeito, o sentido, e a fala, a 

partir da qual se dá a identificação das lavadeiras da Vila Maria, afirmando, assim, a 

territorialidade vivida por elas em torno dos mananciais.      

 

Esse tipo de territorialidade compõe o que Fernandes (2005) nomeia de 

processos geográficos fugazes, de difícil delimitação. Porém, refratam a 

identificação das usuárias da lavanderia com o espaço que ocupam e que o delimita 

como seu, no momento em que executam suas atividades ordinárias. 



 

As lavadeiras pudia ficar em qualquer lugar, agora se as lavadeiras 
mais antigas, aí elas já tinha os cantos certos delas. As outras que 
chegava iam esperar. Esperava que as outras terminasse pra puder 
lavar, esperava que as roupas secasse para puder usar o varal. (L3. 
Grifos nossos) 

Eu venho lavar minhas roupa e tapete aqui porque tem muita água e 
na minha casa não tem água encanada que eu não tenho como 
pagar. Aqui tem como botar para secar no varal que fica perto, ou em 
cima da laje, quando é tapete, num instante seca. É a única forma de 
ganhar um dinheirinho, já que a cidade não tem emprego. Como lavo 
mais tapete, prefiro vir para a lavanderia quando está mais vazia. 
Hoje é mais fácil encontrar ela vazia porque tem menos pessoa que 
usa a lavanderia, já que tem água em casa porque pode pagar. (L4. 
Grifos nossos) 

 

Os sentidos atribuídos às águas, manifestos nos discursos das lavadeiras, 

marcam uma territorialidade definida por uma dimensão afetiva derivada da visão de 

mundo, da experiência de vida, das práticas cotidianas e das relações que 

estabelecem entre si, a partir do uso da lavanderia da Vila Maria. É uma 

territorialidade que se funda a partir da manipulação de recursos simbólicos e 

materiais, realizada de modo intencional, o que pode ser captado no enunciado 

seguinte: 

 

[...] acustumei a lavar a roupa sempre no mesmo lugar. [...] eu já 
tenho meu lugar certo. Meu canto já é certo, é esse aqui que fica em 
frente a minha casa. [...] As vizinhas aqui da frente também têm dois 
tanque mas quem chegar pode usar. Quando tem muita gente as 
meninas diz não lava aí não que já tá separado. Mas ninguém manda 
ninguém sair, só no meu é que fica assim porque todo mundo já 
sabe. (L2. Grifos nossos) 

 
[...] eu prefiro mesmo é usar os poço que fica lá perto das minação. 
Quando tinha mais água na bica que fica lá perto do olho d‟água eu 
gostava mais de ir para lá, só que soltaram o gado lá aí a água fica 
suja. (L4, Grifos nossos) 

 

São enunciados que compõem um discurso em que a dimensão simbólica 

pode ser apreendida nas manifestações de preferências em ocupar certa posição na 

lavanderia. Os momentos de lavagem das roupas, o papel que desempenham na 

definição das tarefas de cuidados do lugar, indicam as relações de poder 

estabelecidas nos dizeres, nas comparações entre as fontes de captação e das 

relações com as trocas espaciais que efetuam. 



 

A definição da territorialidade dos moradores do entorno das nascentes é 

movida por uma racionalidade diferente daquela empregada pela elite local, quando 

esta se apropriou do mesmo manancial. No passado, quando a elite proferiu o 

discurso da qualidade das águas, o uso deste atributo foi uma forma de legitimar a 

exclusividade do local, confrontando-o com outros existentes no Sul e Sudeste do 

Brasil e até de outros países.  

 

Para os grupos dominantes, os mananciais foram utilizados na definição de 

traços identitários, na formulação e circulação de discursos, cujo sentido manifesto 

estava fundado nas condições ambientais, notadamente no clima e na água. O 

intuito era atrair as atenções às amenidades da cidade para o desenvolvimento de 

atividades turísticas. Já para as lavadeiras, essas mesmas águas faziam/fazem 

parte de sua existência e de seus projetos de vida e, mesmo, de sobrevivência: 

 

Eu já trabalhava na lavanderia e usava a água daqui pra tudo. [...] 
sofri muito pra arrumar esse pedacinho de chão. Eu dei 18 viaje na 
prefeitura. Das 18 viagem que eu dei, não consegui falar com ele 
[prefeito]. Ia na casa dele e não conseguia. [...] Então cheguei lá e vi 
ele e as lágrimas correndo mesmo, porque eu morava ali numa 
fábrica de café, onde tem o armazém, [...]. Então o homem precisou 
do quartinho que eu morava, aí eu não tinha pra onde ir. [...] Ele 
[prefeito] disse a senhora faz o que? Eu disse olha eu lavo roupa de 
ganho, a minha casa é a lavanderia. Eu queria pelo menos que o 
senhor me desse um pedacinho lá pertinho, pra eu criar meus filhos 
ali. Aí ele disse: eu vou mandar o engenheiro marcar lá o chão. [...] O 
que ele pôde fazer ele fez. Ele me deu o chãozinho. (L2) 

 
Minha família veio parar aqui através da água. [...] Ele [antigo 
proprietário das terras] deixou a minha família morar aqui porque eles 
vieram pra trabalhar. Então no tempo que foi minha vó, minha mãe, 
meus tios foram morrendo trabalhando pra eles, então a gente já 
somos a terceira geração. [...] foi morrendo geração e geração 
trabalhando pra eles, a gente fiquemos na casa. Ele disse que a casa 
é da gente, mas foi só na boca, não passou papel nem nada, mas 
assim não cobra nada da gente. A gente só não faz mais alguma 
coisa na casa porque desde que os donos mesmo morreram, né. Os 
outros vieram aqui disseram que a gente podia ficar, né. (L1) 

 

Nos dois recortes de depoimentos acima, as lavadeiras, em seus discursos, 

situam-se na estrutura de uma formação social (SANTOS, 1979, p. 10)82 que se 

                                                 
82

 Santos envolve na formação social elementos econômico e o espacial. Para ele, "Esta categoria diz 
respeito à evolução diferencial das sociedades, no seu quadro próprio e em relação com as forças 



revela através das posse/poder, sentimento de pertencimento e de identidade. Trata-

se da defesa do lugar físico que ocupa, no caso de L1, vinculado diretamente com o 

antigo dono das terras e das águas: os donos das terras vieram aqui e disseram que 

a gente podia ficar, né. No caso de L2, expõe sua subordinação com o poder público 

municipal: eu queria pelo menos que o senhor me desse um pedacinho lá pertinho 

[...].  Aí ele disse: eu vou mandar o engenheiro marcar lá o chão. [...] O que ele pôde 

fazer ele fez. Ele me deu o chãozinho (L2). 

 

Nos enunciados acima, a territorialidade está sendo reconhecida como ação, 

como estratégia de apropriação e controle. Assim, ela se exprime como “face vivida 

da face agida do poder”, como dito por Raffestin (1993). 

 

São depoimentos que expõem uma territorialidade fundada no controle físico 

e simbólico sobre a área que ocupa, o qual é enunciado no depoimento da 

entrevistada L1 ao afirmar que: ele disse que a casa é da gente, mas foi só na boca. 

Nesse enunciado é posta em evidência a experiência integrada do espaço, tornado 

imprescindível à sua reprodução, ou seja, o local onde habita não pode ser 

considerado estritamente como natural, nem unicamente político, econômico ou 

cultural, uma vez que apresenta diferentes dimensões sociais – materiais e 

simbólico-culturais. 

 

Das lavadeiras pudemos levantar detalhes ocultos, porém presentes em seus 

gestos cotidianos, captados através da observação in situ e das entrevistas 

realizadas por meio de um diálogo aberto e flexível83. Captamos lembranças, 

receios, reticências e todo não-dito dos gestos de mãos, decisões e sentimentos que 

presidem em silêncio ao cumprimento das tarefas do cotidiano. Sentimos a incerteza 

quanto à continuidade de sua atividade, seja pelas mudanças ocorridas com a 

ampliação da oferta de água encanada e da aquisição da máquina de lavar roupa 

                                                                                                                                                         
externas de onde mais freqüentemente lhes provém o impulso. A base mesma da explicação é a 
produção, isto é, o trabalho humano para transformar, segundo leis historicamente determinadas, o 
espaço com o qual o grupo se confronta". 
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em muitas “casas de rico”, ou ainda pela redução da quantidade da água nas 

nascentes e precariedade da lavanderia. 

 

Para as lavadeiras, a reprodução da subsistência se dá no entorno das 

nascentes que seguem o curso em direção à lavanderia existente na localidade. A 

partir delas, as mulheres que lavam roupa de ganho afirmam sua identidade, 

baseada nas práticas socioculturais e de uso que fazem das águas locais. 

 

 

6.2. Aguadeiros de Garanhuns: (com) Vivência com as Águas 

“Minerais” 

 

 

Na história do abastecimento de água às cidades, a figura do aguadeiro 

manteve-se por muito tempo como mediadora do acesso aos mananciais 

disponíveis no núcleo urbano ou em suas proximidades. Ele era o responsável pelo 

transporte e distribuição da água para atender às necessidades do consumo urbano, 

através de iniciativa própria ou por escravos, fornecendo água aos consumidores 

diretamente em suas casas. 

 

Profissão que deveria ser extinta na cidade com a difusão dos serviços 

públicos de abastecimento, mas que ainda persiste na paisagem de municípios do 

interior do semiárido nordestino onde a água é racionada. São herdeiros de uma 

forma de trabalho e subordinação aos proprietários de fontes, poços, cacimbas ou 

açudes que nos reportam a um espaço/tempo em que o serviço de abastecimento 

de água em domicílio se constituía uma atividade de limitado alcance, acessível à 

pequena camada da população abastada. 

 

Marcaram uma época em que a forma básica de abastecimento era realizada 

por “viatura” que transportava os cântaros de água, puxada pelo burro (fig. 51 e 52), 

às vezes tangido por uma parelha em que o mais novo era “aprendiz”. 



Figura 51 - Carregador de água encontrado nas décadas de 1940/50 em cidades 

do semiárido Nordestino 

 

Fonte: Marcel Gautherot.
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Figura 52 - Antiga forma de transporte e venda de água em Garanhuns/PE 

 
Fonte: Dias (1954) 
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As tradicionais viaturas foram substituídas, com a evolução técnica que 

colocou novos recipientes – em aço e plástico – à disposição dos vendedores para 

armazenamento e transporte da água. Houve a troca dos jumentos pelas carroças 

puxadas por cavalo ou burro, que transportam grandes botijões de plástico de 250 

ou 300 litros (fig. 53), dando continuidade ao ofício de vender água a granel, de 

porta em porta. 

 

Figura 53 – Típico carregador de água encontrado nos bairros de Garanhuns/PE 

 

Fonte: Alzenir Silva. Outubro/2010. 

 

A figura do aguadeiro na paisagem de Garanhuns, além de exprimir as 

lacunas do abastecimento que persiste na cidade, também está vinculada, física e 

simbolicamente, à permanência da cultura de consumir água de poço e fontes 

naturais, fundamentada nos discursos locais que sempre enunciaram as 

propriedades e qualidades minerais dos mananciais da cidade. 

 

 

 

 

 

 



6.2.1. Das Surgências às Águas Confinadas: relacionamento dos 

aguadeiros com os mananciais da cidade 

 

 

Os aguadeiros referidos neste subtópico são sujeitos que circulam 

diariamente com suas carroças pelas ruas de Garanhuns. Sua ação de tempo lento 

reporta-nos à celebre expressão de Milton Santos, que antagoniza este tempo com o 

movimento e o ritmo modernos da cidade que não pára de crescer. Como 

trabalhadores “autônomos”, mantêm a si e sua família com a atividade de vender 

água das fontes, minerais e naturais, captadas dos chafarizes distribuídos nos 

bairros da cidade (fig. 54). 

 

Figura 54 – Abastecimento de botijões na fonte de água mineral, bairro São José – 

Garanhuns/PE 

 

Fonte: Alzenir Silva. Julho/2010. 

 

Escutamos os depoimentos dos aguadeiros em horário de atividade habitual, 

entre uma venda e outra de água na porta das casas (fig. 55). Diferentemente das 

lavadeiras da Vila Maria, que estão circunscritas a um espaço físico delimitado no 

entorno das nascentes e da lavanderia, os aguadeiros têm sua base socioterritorial 

espalhada em diversos bairros da cidade, tornando sua territorialidade dependente 

da fonte de captação e da clientela, quase fixa, para quem distribui a água. 

 



Os aguadeiros que selecionamos foram designados de C1 (B. V. S, 63 anos); 

C2 (A. C. L, 34 anos), C3 (R. R. S, 45 anos) e C4 (J. A. F. S. 49 anos). Constatamos 

a existência de aguadeiros mais antigos que repassaram seu ofício para filho, 

sobrinho, neto, amigo; mas, como nosso interesse foi desvendar as atuais formas de 

relacionamentos com os mananciais da cidade, a partir dos quais são construídas as 

territorialidades dos sujeitos que vendem água a granel, optamos por examinar 

apenas os dizeres daqueles que ainda estão na ativa. 

 

Figura 55 - Aguadeiros em (com) vivência com os 

movimentos da cidade 

 

Fonte: Alzenir Silva. Julho/2011 

 

Dos entrevistados, destacamos C1 (63 anos), considerado o mais antigo 

vendedor em atividade que iniciou a venda de água ainda criança, acompanhando 

seu pai, a partir de 1957. Em seu relato transparece uma vida marcada pelo 

relacionamento com as águas da cidade.  

 



No ofício de vender água de porta em porta, o entrevistado C1, passou pela 

captação nas bicas, cacimbas e chafarizes de áreas de surgências e "minações". 

Por último, passando a captar nos poços das fontes confinadas, de propriedade de 

uma empresa que engarrafa água mineral, que abastece aguadeiros, usuários 

particulares e carros-pipa. 

 

Constam, ainda, em seu depoimento, reminiscências dos mananciais que 

outrora foram erguidos como ícones da qualidade mineral das águas da cidade, 

como do Pau Pombo, da Vila Maria, da Serra Branca, da Vila Regina e de outros 

tantos citados nos arquivos aos quais acessamos durante a elaboração da tese. 

Comecei menino mais papai. Nós somos da zona rural. Um dia 
fomos lá pro mundaú lá pras bandas do cemitério, então nós fomos 
buscar água lá da Vila Maria, uma fonte antiga muito boa, a gente 
começou de lá. Quando a gente chegou lá o homem disse: vamos lá 
na rua do Cajueiro que as mulheres estão tudo querendo água. 
Naquele tempo tinha uma seca danada. Chegando lá. Papai botou, 
nos botou, era tudo de jumento. [...] Depois a fonte da Vila Maria 
fechou e nós começamos a botar da fonte por traz do Colégio 
Quinze. Depois veio a São Luis e nós começamos na São Luis de lá 
pra cá. A gente também vendia macaxeira, ia pegar fruta nos sítios e 
vendia, depois botava água. A gente vive assim porque essa é uma 
cidade que não tem estrutura pra gente trabalhar. Essa água 
sustenta muito carroceiro, aqui não tem emprego, a água já é uma 
grande ajuda. É uma grande benção (C1. Grifos nossos). 

 

No recorte do depoimento acima grifamos características territoriais que 

expõem os pontos de captação que os aguadeiros tinham que percorrer e seu 

relacionamento com as águas, enquanto meio de trabalho. Embora não possam ser 

constituídas como caracteres intrínsecos, autóctones e universalmente 

reconhecíveis, fazem emergir uma identidade legitimada discursivamente e 

materializada nas práticas fundamentadas nos atributos de água boa, concebida 

como benção de Deus, que são repassados de pais para filhos, para sobrinhos, e 

assim vão dando continuidade ao ofício de vender água, em função da precariedade 

e baixa oferta de emprego na cidade, como segue nos depoimentos abaixo: 

 

Isso aqui, fazer como a história, quando eu cheguei aqui já era de um 
tio meu que vendia já há muitos anos, ai meu pai ficou vendendo, 
comprou o animal a ele e fica vendendo, tá entendendo, aí meu pai 
deixou, aí me entregou. [...] dá mais de cinqüenta anos. Meu pai 
passou trinta anos vendendo e eu já estou há mais de vinte, então só 



eu e meu pai temos mais de cinqüenta anos nessa atividade. Só 
vendendo água aqui nesse bairro, nas rua Frei Caneca, Dom Manoel 
de Paes, Oliveira Lima, Santa Rosa e a Simoa Gomes, Júlio 
Brasileiro. (C4) 
 
Eu peço a Deus que não seque lá na fonte para gente sobreviver, né. 
Porque muita gente depende dessa água aqui em Garanhuns, 
porque a água daqui é boa, foi água mineral aí muita gente depende, 
né. Tanto aqui em Garanhuns, como fora, porque daqui vai para fora, 
a que é engarrafada, que tem da Serra Branca e da São Luis. (C3) 

 

Em seus dizeres, apreendemos como a ideia da pureza dos mananciais 

locais, pronunciados no início da urbanização, foi transposta para os discursos 

atuais que defendem o uso das “águas boas”, captadas de poços profundos. O que 

vem referendando as opiniões locais por meio das quais se estabelecem, na prática, 

divisões em termos da ideia da qualidade das águas minerais engarrafadas, 

contrapondo as duas maiores empresas locais: Serra Branca e São Luís. 

 

A São Luis é bem conceituada na cidade, sendo de carroceiro. A 
mais conceituada mesmo é a Serra Branca. Aqui só tem três águas: 
São Luis, Serra Branca e as outras. [...] a Serra Branca é a mais 
conceituada porque ela é a mais antiga e pegou fama, pegou cartaz, 
não tem aquela coisa assim que o povo diz fulano é melhor que 
sicrano e ai acabou. [...] não é questão de qualidade, é igual a São 
Luis, mas ela pegou a fama, tem mais de setenta anos, foi uma das 
primeiras. (C1) 

 

Na defesa do ofício que executam, relatam fatos e acontecimentos histórico-

espaciais que apontam a interdiscursividade dos enunciados, particularmente 

quando a questão é assegurar a qualidade das águas que vendem. 

 

É porque essa água aqui é mineral. A diferença é por que ela aqui 
não tem coisa (selo de garantia). Essa aqui é a granel. E a de 
garrafão é da mesminha que a gente pega na fábrica lá. Só que a do 
garrafão tem o envasamento, aí ele não pode colocar por que ele vai 
ter pagar imposto. Se ele for botar um lacre aqui ou um embrema aí 
ele vai ter que pagar o imposto. Ai aqui é a granel. E todo mundo 
pega lá mesmo na fonte, quem tira lá pega de balde, de lata. (C4) 

 

O discurso que outrora foi acionado para afirmar a identidade garanhuense, 

assentada nos recursos hídricos disponíveis na superfície e no subsolo, capazes de 

dar à cidade a designação de estação de cura e estância hidromineral, na 

atualidade, sustenta a prática de venda de água subterrânea feita de forma legal e 



ilegalmente. Nos recantos da cidade, é visível a quantidade de “estabelecimentos” e 

casas que põem água à venda. Contudo, face à rotatividade e à dispersão dos 

vendedores de água a granel nos bairros da cidade, torna-se difícil precisar o 

número atual de aguadeiros em atividade. 

 

Eu pego na Nova Vida, outro pega na Cohab II, em Sandro da água, 
tem o carro da São Vicente, mas as águas que vendem aqui nessa 
área é principalmente da Cohab II. Das outras fontes vendem mais 
no comércio e nos outros bairros. Fora o carro da Serra Branca e da 
São Vicente que vende na cidade toda. Aqui por onde eu passo tem 
uns 15 carroceiros. (C2) 
 
Deixa eu ver, só aqui nesse bairro tem eu, meu cunhado, tem outro 
que nesse instante eu cruzei, são três. Por aqui mesmo passa numa 
faixa de uns dez. (C4) 
 
Agora tem mais pouco, mas acho que dos que eu conheço chega 
uns cinqüenta. (C3). 

 

Quando o aguadeiro anuncia que tem muitas fontes em Garanhuns, ele deixa 

transparecer a possibilidade de acesso dos mananciais subterrâneos e o uso que a 

eles é dado na cidade. Por isso é que diz: tô vendendo água [...] as pessoas daqui 

preferem a água da fonte, que é boa e por isso é vendida pra outros lugar. O que 

expressa seu entendimento da mediação que faz entre a fonte produtora – 

empresas engarrafadoras e proprietários de poços profundos que vendem a água 

captada em lote urbano – e os consumidores das águas fornecidas por aguadeiros. 

Nesta perspectiva, ele afirma que: na cidade quem deu vencimento [fama] as fontes 

foi o vendedor, não foi a engarrafada, tudo depende do vendedor, foram elas que 

fizeram crescer as fontes [empresa de engarrafamento]. (C3) 

 

Ao usar os mananciais como meio de trabalho, os aguadeiros dão indícios do 

relacionamento que tem com as águas que captam e com a área onde as vendem. 

Na trajetória de apropriação e uso dos recursos hídricos, eles constroem 

territorialidades que somente podem ser compreendidas à medida que passamos a 

não ignorar as formas alternativas de conhecimento e práticas socioespaciais que 

afirmam e legitimam as ações e os sentidos que a água apresenta para cada grupo. 

 

Ao considerar os múltiplos sentidos atribuídos à água, não podemos tratar 

apenas dos mecanismos da gestão integrada dos recursos hídricos ou das 



condições para a regulação do acesso, uso e controle dos mananciais. No âmbito 

das discussões políticas sobre o acesso e a preservação das águas, urge 

acrescentar o surgimento de novas formas de tratamento dos sujeitos, dos conflitos 

de uso, dos territórios, das territorialidades e das formas tradicionais de apropriação 

das águas, especificamente as situadas no espaço urbano. 

 

A permanência de formas tradicionais de relacionamento com os mananciais, 

particularmente na cidade, é um indicador de que a água não pode ser tratada como 

um produto igual aos outros, expostos nas prateleiras e subordinados às leis de 

mercado. Como diz Bouguerra (2004), a água não pode entrar na pura lógica do 

mercado, regulado somente pelo jogo da oferta e da demanda. A água é o elemento 

unificador que coloca num mesmo patamar a vida de todos os seres vivos, embora o 

controle de seu uso seja realizado por poucos. 

 

 

6.2.2. “Águas Minerais” e a Permanência dos Aguadeiros na Cidade 

 

 

Com o atual estágio de contaminação dos mananciais de surgência, o discurso 

das águas de Garanhuns, por si só, não explicaria a manutenção das práticas 

tradicionais de apropriação e uso dos mananciais. A circulação e reformulação do 

discurso foram possíveis graças ao uso dos lençóis subterrâneos, cuja captação 

possibilitou a continuidade do acesso às águas mineralizadas. Mas, sem a visão 

romântica das belas fontes cristalinas que vertiam na cidade, enunciada pelo Barão 

de Nazaré. 

 

A repetição do enunciado a cidade tem a melhor água da região, também 

fundamenta o hábito local de creditar como “água boa”85 aquela captada das “fontes 

minerais”, em oposição a “água ruim”, servida pelo sistema de abastecimento 

público, assim enunciada “por ter muito cloro”. Dessa forma, a figura do aguadeiro, 

em Garanhuns, é assegurada graças ao atestado de qualidade das águas que 
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vendem, que se sustenta numa memória discursiva, ou seja, dá-se através do 

processo de subjetivação em torno da água.  

 

A água do aguadeiro, classificada como boa - certificada pela força do hábito - 

na prática local, é destinadas a beber e a cozinhar e as “águas ruins” - fornecida 

pela rede geral de distribuição - são utilizadas  para outros fins. O uso desse 

segundo “tipo de água” para dessedentação humana é feito apenas por “quem não 

pode pagar pela água mineral” existente e disponível na cidade.  

 

Assim, a manutenção da prática de consumir água de aguadeiro, se contrapõe 

ao atestado técnico da empresa de abastecimento público, órgão responsável por 

certificar a qualidade da água consumida na cidade. Ao mesmo tempo, apresenta-se 

como uma forma de contestação quanto à destinação e ao acesso aos mananciais 

de qualidade mineral, considerados como traço da identificação territorial e que 

fazem parte da memória discursiva local. Fato que se expressa no discurso que 

defende: 

Se a água daqui é boa, se ela vai pra outros lugares (Caetés, 
Paranatama e outras cidades), por que as pessoas daqui que não 
podem comprar um garrafão que sai da indústria São Luís e Serra 
Branca, não vão ter direito a consumir água boa da fonte? Por isso 
que a gente continua vendendo. As pessoas continuam comprando 
do carroceiro, coloca na jarra, porque as pessoas não gosta da água 
da compesa que diz que é ruim. Faz diferença fazer café com água 
de Compesa e fazer com a água que a gente vende. (C1) 

 

Ao distinguir “água boa” como a proveniente da fonte natural, associando-a 

àquela vendida engarrafada – acessível a quem pode pagar mais caro – justifica-se, 

também, a permanência do aguadeiro que vende a mesma água boa, a granel, às 

pessoas que não têm como pagar pela água engarrafada. Forma-se, então, um 

verdadeiro sistema mediado pelo dinheiro, que sustenta uma prática informal de 

mercantilização da água enunciada como mineral. 

Comprar água de carroceiro é costume do povo daqui. Todo mundo 
sabe que a água natural que sai da fonte aqui em Garanhuns é a 
melhor da região. Por isso que as pessoas continuam comprando 
água do carroceiro, já que o garrafão que vende na farmácia, no 
mercado, no posto é caro. (C3) 



Essa água sustenta muito carroceiro, aqui não tem emprego, a água 
já é uma grande ajuda. O povo aceitar nós vendendo água na rua. É 
graças a ela que a gente tá na rua vendendo. Aí vem um diz traz 
uma água aqui, nós bota e vai levando e ganhando o pão dos 
meninos e os meninos vão se criando e a gente vai levando. Hoje já 
sou aposentado, mas continuo vendendo água como quebra-galho. 
[...]. Tô trabalhando bem pouquinho pra não ficar em casa. (C1) 

 

Ao enunciar que o povo aceita nós vendendo água na rua. É graças a ela que 

a gente tá na rua vendendo, por mais banal que possa parecer, por menos 

importante que imaginemos que seja, marca-se a pré-existência do hábito cultural 

consolidado. O que está associado a enunciados como água boa e seca danada, 

emitidos num período em que era baixo o percentual de residências abastecidas 

pelo sistema público. Mas, na atualidade, dão suporte às formas privadas de 

captação da água do subsolo, permitindo àqueles que detêm a posse/propriedade 

dos poços apropriarem-se dos mananciais disponíveis e encontrando no aguadeiro o 

mediador da venda. 

 

As práticas adotadas pelos vendedores de água a granel, no desempenho 

das atividades do trabalho cotidiano, realçam as territorialidades construídas nas 

ruas, praças, setores em que circulam. Assim, delimitam seus espaços de ação, por 

um lado, com base nas redes de memória que produziram os sentidos atribuídos às 

águas locais; por outro, a partir das táticas territoriais que traçam ao montar sua 

freguesia: 

 

Comprei uma carroça e uma praça para meus filhos, já passei pra 
meu sobrinho que também bota água e assim vai. O meus dois filhos 
não tá mais na carroça, agora eles bota água com o carro e ganha a 
vida vendendo água. A gente dividiu a freguesia, eles arrumaram 
outras e assim vai levando a vida. (C1) 
 
Olha, quando eu comecei um colega meu passou para mim uns trinta 
freguesia, né. Com o passar do tempo fui adquirindo mais freguesia, 
fazendo mais amizade, dando atenção a minha freguesia aí foi 
aumentando minha clientela, né. Mas, aqui também tem outros 
vendedores, tem o carro da São vicente, o da Serra Branca e muitos 
outros carros pequenos. (C2) 
 
Meu tio vem desde o tempo que pegava água na cacimba, dos 
chafariz que tinha na cidade. Eu continuei no setor que meu tio já 
vendia. Fiquei com a freguesia que ele vendia. [...] Na rua Rui 
Barbosa, na Oliveira Lima, na Djalma Dutra, na Frei Caneca, na 
Simoa Gomes, Santa Quitéria, Sebastião Pacheco, Phenix, Araci de 



Almeida. Aqui a separação é facil de fazer porque cada qual já tem 
seus freguês, ai as pessoas é quem decide. Os clientes é que decide 
com quem fica. E assim vai indo. (C3) 

 

Tomando os enunciados destacados acima, compreendemos  os modos 

particulares de territorializar adotados pelos aguadeiros. Ao examiná-los, 

percebemos que as práticas de apropriação dos mananciais locais, consolidadas ao 

longo do tempo, criaram as condições para a manutenção dessa forma de trabalho 

que garante a reprodução da sobrevivência, via venda das águas disponíveis na 

cidade. 

 

Analisando o discurso do aguadeiro no contexto socio-histórico, político e 

espacial, encontramos modos de territorializar que se exercem sob a mediação de 

pequenos sistemas lógicos86 que fazem parte das exigências cotidianas da 

sobrevivência. São eles que comandam os discursos dos sujeitos, residindo aí a 

identidade presente, passada e futura dos enunciados que implicam em formas 

culturais materializadas através das relações naturais e sociais vivenciadas pelos 

aguadeiros ao desenvolverem suas atividades de vender água. 

 

[...] tem os carros da São Vicente e da Serra Branca, mas as 
pessoas que compra do carroceiro prefere esperar ele passar, não 
comprar de carro pipa, mas que está acustumado a comprar de 
carroceiro, mesmo a água da São Vicente sendo mais barato 
ninguém quer por que diz que não presta. O carro da Serra Branca 
passa só alguns dias, fica três quatros dias sem passar, ela não é 
concorrente com a gente, se fosse só ela era bom demais. A 
concorrência maior é dos novatos que para ganhar a freguesia vende 
mais barato do que a gente combina, ai a gente não vai fazer 
confusão. Eu aqui já tô a mais de vinte anos, não vou pegar confusão 
com os novatos, a senhora não acha? Mas quem decide mesmo é o 
freguês. Eu mesmo não tenho medo não, já tenho minha freguesia 
certa, alguns deixou outros ficou, mas é a freguesia certa. (C3) 
 
[...] eles, o pessoal que tem firma que paga o selo, o imposto ao 
governo, quiseram até empatar, mas aí a freguesia não aceitava. Eu 
acho que o correto é não empatar, porque aí vai desempregar muita 
gente, muita gente depende daí, tanto a gente que trabalha quanto 
os clientes. Acho que o que eles podia fazer é organizar, emplacar, 
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cobrar imposta da gente e também fazer financiamento para quem 
quiser trabalhar com carroça passar par um carrinho que ficaria 
melhor e mais rápido. (C2) 

 

Para os aguadeiros, as práticas socioterritoriais são definidas graças à 

distribuição que fazem da água, por meio da venda, delimitando um espaço de 

atuação em atendimento à demanda. A água é um meio de trabalho, riqueza divina 

que dura até o dia que Deus quiser. Isso aí é mantido por Deus, portanto, pouco 

importa se sua origem está relacionada às condições climáticas e geológicas, 

definidoras das fontes cristalinas, tão enfatizadas nos discursos organizados – 

formações discursivas técnico-científicas – que defendem que o diferencial de 

Garanhuns estaria em seu clima e em suas águas. 

 

O contexto histórico e social é fundamental na construção do sentido que 

ainda hoje fundamentam a apropriação e os usos dados à água. Desse modo, 

enquanto, para os grupos dominantes de outrora, a água era símbolo de identidade 

garanhuense; para lavadeiras e aguadeiros, ela representava apenas fonte de 

trabalho – a possibilidade de manutenção e sustentação da família. 

 

Com o esgotamento do discurso da territorialidade mediada pelas águas, 

pronunciado pelos grupos dominantes, restou - ainda com muita força na memória 

local - o culto à pureza e à qualidade mineral dos mananciais da cidade. Atualmente, 

a produção e continuidade do discurso da qualidade das águas de Garanhuns 

restringem-se aos dizeres daqueles que permanecem tendo-a como meio de 

trabalho, como insumo e, consequentemente, como fonte de lucro. 

 

Os discursos formulados no passado, hoje são acionados quando se trata da 

defesa da captação de mananciais subterrâneos, raridade que se constitui como 

uma “luxuosa” mercadoria. Além dos aguadeiros e das pessoas que consomem as 

águas por eles vendidas,  a repetição do discurso da qualidade das água é, 

principalmente, enunciado por aqueles que detêm a posse/propriedade de terrenos 

nos quais a água explotada de poços profundos foi constatada como potável natural 

ou mineral. 

 



Como o atual sistema de abastecimento permite suprir a maior parte da 

demanda por água na cidade, acreditamos que são os traços culturais que justificam 

à prática do aguadeiro. Traços culturais que foram sedimentados em torno da 

qualidade das águas de Garanhuns, enunciado que se atravessa, ao longo do 

espaço/tempo e que permanece sendo reproduzido por todos os segmentos sociais 

que consomem água os mananciais subterrâneos em substituição às fontes puras e 

cristalinas que vertiam na cidade. 

 

Estar atento aos múltiplos sentidos atribuídos à água nos dizeres de 

aguadeiros e lavadeiras, deu-nos subsídios a reflexões e questionamentos quanto 

aos saberes produzidos e absorvidos na Geografia contemporânea, notadamente 

com a adesão e emprego do conceito de sustentabilidade. Conceito que aparece 

como novidade e passa a ser tratado no quadro da disciplina como referencial de 

análise, particularmente nos estudos referentes à relação sociedade-natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSIÇÕES FINAIS: ACHADOS E APREENDIDOS 

 

 

Nos estudos ambientais, existe a alegação de que se torna cada vez mais 

necessário evidenciar o entrelaçamento homem-natureza, através da afirmação do 

valor intrínseco de cada ser na teia da vida que envolve a todos. Porém, para que 

possamos considerar o valor de cada ser, é imprescindível dar visibilidade e voz, 

indistintamente, aos sujeitos para que possam fazer parte dos processos decisórios 

quanto ao acesso e uso dos recursos naturais, particularmente àqueles 

indispensáveis à vida humana e não-humana. 

 

É preciso, portanto, que esses sujeitos sejam respeitadas em suas 

singularidades e generalidades, para que se possam imbuir de outra compreensão 

sobre seu papel na preservação do patrimônio natural de uso comum a todos, 

compreendido aqui o caso da água. É bem difícil esperar que as pessoas comecem 

a agir localmente e passem a preocupar-se em conservar os recursos hídricos, sem 

que elas tenham acesso adequado a esses recursos que se acham, assim como os 

demais, desigualmente disponíveis nos territórios, por questões ora naturais ora de 

ordem política ou econômica. 

 

Não é, portanto, meramente, utilizando o termo sustentável como adjetivo ou 

agregado de desenvolvimento que estaremos instituindo um novo ethos no que diz 

respeito à relação homem/natureza, “satisfazendo às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias 

necessidades”, como proposto no Relatório Brundtland. Mas, ao contrário, deve-se 

fazer uma profunda (re)definição e (re)invenção da sustentabilidade, baseada em 

práticas socioespaciais que contribuam para a definição desse “novo ethos”. O que 

significa construir concepções de "sustentabilidade" a partir do olhar de dentro das 

relações e práticas socioespaciais reais, feitas e vividas por homens simples. 

 

Concordamos com a proposição de que não se trata de uma sustentabilidade 

dos recursos e do meio ambiente per se, mas das formas sociais de apropriação e 

uso desses recursos e deste ambiente. Pensar dessa maneira implica certamente 



em se debruçar sobre a luta social, posto que se torna visível a vigência de uma 

disputa entre diferentes modos de apropriação e uso da base material das 

sociedades; tal como ocorre, particularmente, no caso da água, bem natural 

necessário à preservação da vida, que se deve constituir em um direito de todos, 

independentemente de posição sociocultural, econômica ou espacial. 

 

Para o estabelecimento de um senso de cuidado com os recursos hídricos e 

de solidariedade intergeracional, teremos que identificar e reconhecer as práticas 

socioterritoriais locais que possam intermediar a interação entre o homem e o 

patrimônio natural. Do que será possível fundamentar a construção de uma 

concepção de sustentabilidade como reflexo das diferenças entre grupos sociais, e 

como produto das territorialidades definidas em torno dos bens de uso comum a 

todos. 

 

A compreensão e incorporação das práticas socioterritoriais desses diferentes 

grupos poderão produzir um real engajamento e comprometimento com os cuidados 

necessários à manutenção das águas. A instituição do éthos de sustentabilidade dos 

recursos hídricos está vinculada, portanto, à construção de um conceito que, além 

da preocupação com as gerações futuras, deverá ter seus códigos decifrados e 

traduzidos de modo a serem verdadeiramente compreendidos, absorvidos e 

incorporados ao fazer cotidiano dos homens simples. 

 

A partir desse princípio, concebemos que a efetiva gestão compartilhada dos 

recursos hídricos terá que levar em consideração a necessária visualização das 

múltiplas práticas de apropriação e uso das águas. Também é imperioso manter-se 

atento às diferentes vozes que se atravessam e anunciam sentidos, identidade e 

relacionamento socioterritorial construídos em torno dos recursos hídricos, nas micro 

e macro instâncias de análise. 

 

Por isso é que só haverá uma gestão efetivamente compartilhada com 

equidade no momento em que as vozes independentes, interdependentes e 

superpostas dos homens simples forem ouvidas de facto. Para o que se faz 

necessário o desvendamento das práticas e dos interesses envolvidos no acesso ao 

patrimônio hídrico, tal como tentamos fazer na presente tese. E sempre sabendo 



que o que está em jogo é a premência em encontrar mecanismos adequados para 

contemplar os distintos interesses de usos e dos usuários na administração de um 

bem natural de uso comum, de existência limitada, mas indispensável e 

insubstituível, pelo menos até o momento, na manutenção da vida. 

 

Ademais, somente poderemos assegurar que a participação dos sujeitos 

aconteça de modo transparente, responsável e comprometida com o cuidado para 

com os bens da natureza, como as águas, se respeitarmos as territorialidades 

locais, particularmente as dos grupos de menor escolaridade, ou seja, dos "de 

baixo". O que acontecerá quando soubermos compreender e interpretar as 

concepções, aspirações e sentidos atribuídos à sustentabilidade e difundirmos um 

conceito forjado no campo das relações sociais, em que sejam dadas voz e 

visibilidade às práticas dos homens simples. 

 

Longe de considerarmos que basta uma determinação técnica e científica 

para a resolução e eliminação dos problemas sociais, com o que se estaria apenas 

ratificando o processo de alienação dos sujeitos simples em aparência, mas 

complexos em seu modo de ser e de agir, buscamos uma solução complexa. E isto 

para não cairmos, mais uma vez, no erro da simplicidade ligada à racionalidade 

técnica e instrumental, adotada pela gestão pública e privada, assentada na ciência 

regulatória. 

 

Se dermos aos seres a condição da palavra nos seus muitos saberes 
– os da tradição, os saberes poéticos, os ambientais, os éticos, os 
estéticos, os críticos [...], cria-se e recria-se na ciência a possibilidade 
de realização de projetos que dialoguem profundamente com a 
amplificação dos horizontes e da crítica da verdade científica, da 
autonomia e da justiça, a meu ver, os propósitos libertadores 
fundamentais para a transformação histórica da humanidade – 
reencantamento da ciência nesses novos tempos que se anunciam. 
(ARAÚJO, op. cit., p.56) 

 

Tomando como referência a pesquisa que desenvolvemos, pressupomos que, 

para conseguir a instituição de um novo ethos na relação do homem com os bens da 

natureza, teremos que pensar no acesso de todos ao patrimônio natural, articulado à 

atual necessidade de respeito à diferença. Devemos nos perguntar como viver 

juntos, cuidar do que é coletivo, do que pertence ao lugar e ao mesmo tempo ao 



mundo e ainda obter êxito com a defesa mais radical das identidades pessoais e 

coletivas. 

 

Interessa-nos falar sobre o fenômeno que observamos, estender nossas 

considerações e contribuir para o fortalecimento de outros grupos populares que têm 

a reprodução da vida assegurada graças à apropriação dos bens naturais ainda 

“disponíveis”. Os sujeitos que participam dos grupos sociais populares, 

particularmente os que estão na camada mais pobre, nunca foram reconhecidos 

pelos órgãos públicos, privados, ou mesmo de diversos campos das ciências, como 

grupo social com legitimidade para reivindicar seus interesses. 

 

Apesar do estudo realizado ter se baseado em uma análise de caráter local, a 

investigação tem abrangência social ampla. Não é a extensão da área estudada que 

está definindo o grau de relevância do estudo, pois, em área e/ou fenômeno, 

aparentemente de pequena escala de representação, não há ação isolada, 

autônoma, impessoal, inconsciente, particularmente quando nos referimos à prática 

de apropriação e controle dos bens naturais, notadamente a água, bem 

indispensável à reprodução da vida.  

 

O uso das águas locais  envolve diferentes sujeitos, em suas mútiplas ações 

que, direta ou indiretamente, repercutem no compartilhamento e gestão do 

patrimônio natural de uso comum. Portanto, no processo de regulação do uso dos 

recursos hídricos, tem que ser dada ênfase à captação dos diferentes dizeres, 

fazendo com que, as falas e ações, especialmente as dos homens simples, sejam 

contemplados. Seus dizeres devem aparecer a partir de suas falas, não a partir no 

que falam de/por eles.  

 

Neste sentido, estamos apontando para a necessidade de adoção de 

procedimentos metodológicos voltados a captar os dizeres e as práticas que direta 

ou indiretamente repercutem nas decisões políticas e, por sua vez, na intervenção 

dos sujeitos e agentes na gestão do patrimônio natural de uso comum.  

 

Ao discutir a territorialidade mediada pelo relacionamento dos sujeitos com a 

água, queremos acrescentar que o espaço geográfico, além de suporte às ações, é 



ao mesmo tempo uma condição para a sua realização; uma estrutura de controle, 

um limite à ação; um convite à ação, como afirma Milton Santos em suas obras. 

Deste modo, considerar a geograficidade da ação é fazer com que a história se 

reconcilie com a vida na materialidade da relação sociedade-natureza, na medida 

em que “o espaço inclui essa conexão materialística de um homem com o outro”. 

 

Trata-se do direcionamento do olhar geográfico a uma de suas mais 

importantes vertentes: a abordagem integrada dos problemas derivados da 

apropriação da natureza pela sociedade na produção e reprodução de seu espaço. 

Abordagem que adquire mais relevância, particularmente em um momento 

caracterizado como de individualização de conflitos e interesses, especificamente 

vinculados aos conflitos que estão presentes na produção da cidade e dos seus 

cidadãos a partir do acesso à água, por meio do qual se podem construir novas 

territorialidades. 

Ao termos destacado as práticas territoriais dos aguadeiros e das lavadeiras 

presentificados em Garanhuns – e em outros territórios do Brasil – em torno da 

apropriação de águas de nascentes urbanas, quisemos colocar em pauta o quanto 

de água cada pessoa tenha direito a acessar. No caso desses sujeitos investigados, 

o que precisa ser refletido é quanto de água devem ter por direito, visto que para 

eles o acesso a esse bem natural extrapola a dimensão do uso individual de matar a 

sede e assegurar a higiene doméstica e pessoal. 

 

Ademais, para o homem simples que concebe a água como dádiva, obra da 

criação divina, é difícil aceitar que ela pode acabar. As lavadeiras declararam que: 

“ninguém sabe de onde a água vem”, “ninguém a controla”, se “fecharem e cercarem 

aqui, a gente cava lá e a água aparece”. “A água daqui é boa e serve para todos”. 

Da mesma forma, os aguadeiros afirmam que: “a água nunca vai acabar”; “Ela vai 

durar até quando Deus quiser”; “Em Garanhuns, tem chovido muito e a água vai lá 

pro fundo da terra, de onde vem a água boa”; “Nós já estamos na reta final, daqui a 

pouco a gente se acaba” e “Bem que a gente queria durar como a água”. 

 

Enunciados que evidenciam a ideia da água como riqueza divina e que, por 

isto, a sua existência está relacionada à sua disponibilidade na superfície terrestre, 



nos cursos de rios e nas nascentes, além de ser este um bem natural cujo acesso é 

indispensável à manutenção da vida. São enunciados que se opõem às ideias de 

regulação proposta pela racionalidade cognitiva, com assente na racionalidade 

instrumental, adotada nos meios técnicos e acadêmicos, que dá suporte à atual 

política de gestão das águas. 

 

Os sujeitos de nossa investigação, lavadeiras e aguadeiros, apresentam-se 

como “seres simples em aparência”87, mas que, em seus dizeres e práticas 

expressam toda complexidade de como concebem a existência da água como bem 

de acesso a todos. Mostram ainda como, através das práticas de apropriação desse 

recurso, exercitam sua lógica e o seu poder material e simbólico, pondo em 

evidência como a identidade socioterritorial é legitimada discursivamente, tendo 

como lastro a enunciação da qualidade dos mananciais da cidade de Garanhuns. 

 

O fato relativo à permanência das lavadeiras no entorno das nascentes e o 

dos vendedores de água a granel circulando na cidade poderia ter passado 

despercebido ou diluído nas imagens do cotidiano urbano local. Contudo, ao atentar 

para tal fenômeno, passamos a enxergar sistemas de ações que muitas vezes estão 

ocultos, mas que devem ser analisados detidamente. Em procedendo desta forma, 

encontramos traços identitários que exprimem o sentimento de pertencimento de um 

dado grupo de sujeitos sociais, vislumbrando possibilidades de preocupação com o 

destino e a construção de futuro real para tal grupo. 

 

Ter dado visibilidade a um fenômeno de aparência trivial, como o estudado 

nesta tese, significou examiná-lo e compreendê-lo para retirá-lo da trivialidade e 

colocá-lo no centro do debate socioespacial, visando mudar a posição que sempre 

foi negada a tal fenômeno. Através da pesquisa desenvolvida nesta tese, 

acreditamos ter acrescentando alternativas de análise das práticas socioterritoriais 

presentificadas em fenômenos de aparência banal e apresentamos subsídios 

teóricos e metodológicos que possam contribuir para a construção de uma 

sociedade menos desigual. 
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Escutar, ressaltar e analisar dizeres de homens e mulheres “invisíveis”, 

significou trabalhar para compreender outros sistemas lógicos que estão na base da 

racionalidade, movendo o mundo exterior à ciência, à técnica e ao saber dominante. 

O que possui como sentido crucial questionar a estrutura de opiniões convencionais 

e ficar na espreita dos discursos partilhados, com vista a adicionar outros 

referenciais de análise que conduzam à organização de uma ação efetiva que prime 

pela participação consciente e ativa de todos os sujeitos. 

 

Ao apresentarmos os resultados da pesquisa que ora termina, mas que ao 

mesmo tempo se inicia, anunciamos nossos achados e apreendidos, prenunciando 

nossa contribuição à reflexão e abordagem social das territorialidades em torno da 

água. Ao colocar a pesquisa em debate, pleiteamos participar na construção de uma 

sociedade mais equitativa, com menor grau de pobreza – material e simbólica – a 

fim de aumentarmos a esperança da “utilidade” dos fazeres e dizeres acadêmicos, 

dos quais somos partícipes. 
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