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RESUMO 
 

 

O presente trabalho busca compreender a importância dos mananciais aquáticos na vida da 

população de Feira de Santana no período de 1900 a 1950. No período em questão, os 

tanques, fontes, cisternas e poços foram as principais formas de abastecimento da cidade que 

ainda não contava com a tão reivindicada água encanada. É nesse cenário, que aguadeiros e 

lavadeiras se destacam como importantes profissões cuja experiência social e produção de 

espacialidades estão estreitamente ligadas aos mananciais. As vivências dos sujeitos históricos 

foram percebidas a partir do diálogo com fontes como escritos memorialísticos, romances, 

recortes de jornais, fotografias, processos crimes e documentos oficiais. O dialogo entre as 

evidencias possibilitou o entendimento aprofundado da relevância de fontes e tanques e dos 

diversos usos e sociabilidades travadas entre a população e importantes espaços da cidade. O 

diálogo com autores como Pierre Nora, Michel de Certeau e E. P. Thompson e seus 

respectivos conceitos de lugar de memória, usos e direito como campo de disputas 

impulsionaram a compreensão das experiências sociais da população de Feira de Santana com 

as águas.  Outra contribuição teórica importante pode ser extraída a partir uso do conceito de 

espaço de Michel de Certeau que permitiu aprofundar o olhar sobre a forma como os sujeitos 

se apropriaram dos mananciais e lhes atribuíram identidade social.    

Palavras-chaves: águas; memórias; usos; sociabilidades; conflitos.  
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 RESUMEN 
 

 
 

El presente trabajo busca comprender la importancia de los manantiales 

acuáticos en la vida de la población de Feira de Santana en el período de 1900 a 1950. A 

lo largo de este período, los estanques, fuentes, cisternas y pozos fueron las principales 

formas de suministro en la ciudad que aún no tenían así el benefício del agua entubada. 

En este escenario, los aguadeiros y las lavanderas se destacan como profesiones 

importantes cuya experiencia social y producción de espacialidades están estrechamente 

relacionadas con los manantiales. Las experiencias de estos y otros temas históricos se 

percibieron a través del diálogo con fuentes tales como escritos conmemorativos, 

telenovelas, recortes de periódicos, fotografías, procedimientos penales y documentos 

oficiales. El diálogo entre las evidencias permitió la comprensión profunda de la 

relevancia de las fuentes y los tanques y de los diferentes usos y sociabilidad 

encontrados entre la población y estos espacios importantes en la escena de la ciudad. El 

diálogo con autores como Pierre Nora, Michel de Certeau y E. P. Thompson y sus 

respectivos conceptos de lugar de memoria, usos y derecho como un campo de disputas 

impulsó la comprensión de las experiencias sociales de la población de Feira de Santana 

con las aguas. Otra contribución teórica importante se puede extraer del uso del 

concepto de espacio por Michel de Certeau, que permitió una mirada más profunda a la 

forma en que los sujetos se apropiaron de los manantiales y les atribuyeron identidad 

social.  

Palabras llave: aguas; recuerdos; usos; sociabilidad; conflictos 
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 INTRODUÇÃO 

A pesquisa surgiu de uma relação pessoal que engloba diversos espaços de memória e 

significação do passado. O meu primeiro contato com o tema foi no ano de 2016, quando me 

deparei com um processo crime de lesão corporal no qual duas mulheres se agrediram pelo 

dissenso sobre o uso da água de um tanque. O processo me chamou atenção e despertou-me 

para como as relações de uso, apropriações e conflitos que têm como cerne da questão as 

águas fizeram parte do contexto no qual cresci, na cidade de Anguera. Uma cidade pequena 

onde os rigores da seca e as estreitas interações entre o urbano e o rural proporcionam 

intercâmbios entre a população e os mananciais da cidade.  

Quando me encontrei com o processo, me senti dentro daquela narrativa, pois, são 

problemas que fazem todo sentido para mim. Ademais, cresci ouvindo as crônicas da minha 

avó, Laurentina, uma pessoa que tem com as águas uma intimidade que me encanta. Ela 

contava as histórias das pescarias, das lavagens de roupa e também levava seus filhos e netos 

para as atividades. Fui algumas vezes com ela e me surpreendia com o sua afetividade com as 

águas.  

Minhas próprias experiências com as águas da cidade são marcantes, uma vez que 

pude compartilhar ótimos momentos ao tomar banhos nas suas diversas fontes, era uma 

atividade transgressora e prazerosa num lugar onde as crianças e os adolescentes que tinham 

poucas opções de lazer, encontravam nos banhos de fontes e de rio uma ótima opção de 

diversão. 

De início, pensei em fazer uma investigação que tivesse os processos crimes como 

fontes principais, em diálogo com os jornais. Mas durantes as disciplinas de pesquisa com o 

professor Aldo Silva, fui provocado a pensar a viabilidade do projeto em relação às fontes 

disponíveis e quais as informações fornecidas por elas. Movido pela provocação, me joguei 

no árduo trabalho de busca de documentos. A parte mais espinhosa e que me exigiu uma certa 

obstinação foi o levantamento de processos crimes, o que fiz consultando primeiro as 

evidências de afogamento e depois garimpando entre os processos de homicídio e lesão 

corporal. Passei a investigar indícios de relações de usos, costumes, conflitos ou qualquer 

coisa que se aproximasse das águas.  

Com o passar do tempo, consegui organizar os processos catalogados num banco de 

dados, que dotou a prospecção de uma metodologia que permitiu perceber as regularidades 

entre os processos. A partir daí, a pesquisa ocorreu com a análise dos memorialistas e 

literários, o fichamentos dos textos encontrados e a sistematização de informações no banco 
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de dados. A última parte da fase da pesquisa foi o levantamento de jornais. O trabalho com os 

periódicos, principalmente durante as visitas ao Museu Casa do Sertão, também foi espinhoso, 

mas de fundamental importância para o entendimento da realidade da cidade e da questão das 

águas. A etapa de levantamento e catalogação de documentos foi a mais saborosa de toda a 

pesquisa, mais difícil também, cheia de leituras curiosas de processos crimes, crônicas e 

notícias que enredadas com vigor, cautela e paciência foram organizadas neste texto. A 

dinâmica da escrita também foi atravessada por experiências de arquivo e pelo incessante 

desejo de saber mais e de contar mais e melhor. Posso dizer que suei e me diverti muito 

durante a costura da narrativa. 

Feita a apresentação subjetiva do processo de investigação, podemos entender o que se 

pretende com o presente esforço intelectual. Diria que ele tem por principal objetivo 

compreender as relações traçadas pela população com as águas de Feira de Santana na 

primeira metade do século XX. Considerando que contato dos feirenses com as águas da 

cidade era intenso no período, mormente, a parcela pobre que utilizava as águas das fontes, 

tanques, lagoas, aguadas e rios para fins diversos. A realização das atividades diárias ligadas 

ao cotidiano doméstico, tal qual beber e realizar de tarefas de limpeza era proporcionadas 

através da busca da água nos tanques, além dos labores desempenhados nos próprios tanques, 

como lavar roupas.  

A produção da pesquisa desponta num cenário no qual a produção histórica sobre 

Feira de Santana, apesar de haver alguns escritos nesse sentido, carece de uma literatura 

historiográfica que aborde a questão das águas. Alguns ricos escritos que abordam a questão 

estavam, de certa forma, esquecidos pela produção histórica da cidade, num momento em que 

o mundo se volta para a questão ambiental a história também deve ser um campo de embate e 

confrontação do desenvolvimentismo irresponsável. Pode-se dizer que em Feira de Santana o 

modelo de crescimento predatório não passou despercebido, já muitos estudos abordaram a 

questão e o “Projeto Nascentes” foi um relevante movimento intelectual nos finais do século 

XX e início do XXI ao denunciar os desastres ambientais fomentados a partir da destruição 

das nascentes da cidade. A memória popular feirense também mantém viva a época na qual a 

população retirava do ambiente a água necessária na vida diária. Daí a inquietação de alguns 

autores em pesquisar: como a cidade que um dia foi chamada de “Sant’ana dos Olhos 

D’água” se tornou uma cidade onde se destrói, através da poluição e aterramento muitas de 

suas fontes? (ARAUJO; LIMA; NOLASCO, 2018, p. 617-636).  

O texto em tela é mais uma contribuição nesse sentido, ao abordar uma literatura que 

se reporta ao passado, a partir da análise das experiências populares nos mananciais, que 
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durante o período estudado de 1900 a 1950 foram imprescindíveis na vida dos feirenses tanto 

no âmbito rural como no urbano.   

 Dialogamos com o estudo de Vicente Diocleciano Moreira sobre a importância das 

fontes hídricas, o impacto das secas e as agressões ambientais, desde o século XIX a 

relevância das águas na vida dos feirenses. Ele chama atenção para a seca como fenômeno 

que causava transtornos devido à dificuldade em encontrar água beber e realizar as tarefas 

diárias, chegando a afirmar que a migração era um fenômeno recorrente durante períodos de 

rigores climáticos. O autor atenta para a importância de mananciais como a Fonte do Mato, 

Fonte do Valado e Tanque da Nação que abasteciam a cidade e onde os aguadeiros tiravam 

água para ser vendida (MOREIRA, 2002, p. 17-19).     

 Moreira também aborda os esforços do poder público para solucionar o problema da 

escassez de água durante as secas. Movido pelo interesse social, diversos governantes  

buscaram melhorias desde o século XIX, os projetos almejavam a implantação de um sistema 

de distribuição de água encanada nas residências, mas a população só pôde contar com a 

construção de poços e obras em fontes e açudes. A água encanada só chegaria, de forma 

limitada, na década de 1950 (IDEM).      

As veredas percorridas no texto vão além dos limites rígidos dos ambientes urbanos e 

rurais da cidade, sendo que muitas vezes o urbano e o rural se confundem na Feira de Santana 

da primeira meta do século XX. A existência de Fazendas próximas ao ambiente urbano e 

muitos dos tanques estarem situados nos limites de propriedades que estavam localizadas no 

que se configurava como o subúrbio da cidade, produz relações ainda mais complexas. Por 

isso, buscamos abordar aspectos tantos urbanos como rurais, o que compreende tanto a cede 

como os distritos da cidade. 

 Elementos como a jornada dupla de trabalho e a permanência dos antigos cativos nas 

propriedades rurais são encontrados no estudo de Mayara Plácido Silva, que discute as 

experiências de vida dos trabalhadores rurais e urbanos de Feira de Santana de 1890 a 1940. 

Sugerindo que é uma herança do período escravista a sessão de parte da propriedade pelo 

senhor para que os escravos plantassem suas pequenas roças e criassem seus animais, prática 

que se amplificaram no pós-abolição, intensificando a participação de trabalhadores na 

economia local (SILVA, 2012). 

 O historiador Chintamani Santana Alves pesquisou os conflitos emergentes do 

contexto rural de Feira de Santana de 1900 a 1920. Ao caracterizar os diversos elementos 

produtores de valor em uma propriedade na época, chama atenção para os litígios frutos de 

divergências entre os usos de recursos naturais, envolvendo animais de vizinhos que 
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adentravam a propriedade alheia, definição de limitações para propriedades e disputa por 

posse. O autor antenta para a questão do direito como uma arena de disputas, inspirado pelo 

estudo que resultou no livro Senhores e Caçadores, de E. P. Thompson. Interessa-nos, 

especialmente, os conflitos resultantes de divergências acerca dos usos de recursos naturais, 

no caso apropriação de madeira ou mesmo caça e pesca (ALVES, 2013).  Sua contribuição 

possibilitou pensar as águas como lócus de conflitos, devido às divergências acerca das 

utulização e apropriações, quando proprietários se envolviam em disputas com usuários 

devido a transgressões de noções costumeiras que orientavam tanto a população das 

comunidades, como os proprietários sobre o uso recomendado das águas.  

 Em diálogo com outros importantes estudos sobre Feira de Santana, foi possível 

entender melhor as dinâmicas sociais da população feirense, principalmente, no que diz 

respeito à lida da camada pobre. A historiadora Karine Teixeira Damasceno chama atenção 

para a autonomia das mulheres negras enquanto produtoras de arranjos diversos que lhes 

possibilitavam a vivência cotidiana entre os anos de 1890 a 1920. Nas ruas da cidade, as 

mulheres desenhavam uma geografia social própria das atividades laborais que exerciam e das 

suas experiências autônomas, elas atuavam como vendedoras, lavadeiras, domésticas, etc 

(DAMASCENO, 2011). 

 A autonomia das mulheres também ganha relevo no trabalho da historiadora 

Reginildes Santa Bárbara que pesquisou as lavadeiras do Tanque da Nação, apontando toda 

uma dinâmica de sociabilidades e conflitos, como também aspectos culturais da sua lida, uma 

vez que viviam do ofício de lavadeiras, mas não deixavam exercer outras tarefas laborais que 

garantissem viabilizar o sustento dos seus lares (SANTA BÁBARA, 2007).  

 Clovis Ramaiana Moraes Oliveira estudou o processo de urbanização de Feira de 

Santana de 1920 a 1950 e chegou à conclusão que ele foi conduzido de forma a prover 

transformações tanto materiais ou arquitetônicas como nos costumes feirenses. Para as elites 

condutoras, não havia mais espaço para práticas sociais vistas como atrasadas, os velhos 

transportes movidos a tração animal foram alvos privilegiados da perseguição, entre eles os 

célebres aguadeiros que vendiam pela cidade a água coletada nas fontes. O autor chama 

atenção para mudanças como a chegada da luz elétrica no centro da cidade, a construção do 

Curral Modelo, que dotaram o centro e as atividade comerciais de aspectos modernos 

comparados aos antigos. Enquanto isso, também sinaliza para o grande crescimento da 

população devido principalmente à migração que produziu diversos “subúrbios” na cidade, 

onde vivia a população pobre vista como perigosa e inimiga do progresso (OLIVEIRA, 2016).   
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 Para além de elementos gerais que dizem respeito a aspectos sociais, políticos e 

econômicos, foi possível através do diálogo com os autores uma proveitosa aproximação com 

a ambientação do territórios das águas feirenses, situadas nos subúrbios ocupados pelos 

migrantes e vistos como espaços de incivilidade. As águas foram palcos de usos, costumes e 

conflitos que serão debatidos ao longo dos capítulos, como também se configuraram 

historicamente como importantes reservatórios para a sobrevivência da população. Não 

apenas no sentido visível, como tanques, lagoas, rios, mas o próprio manancial subterrâneo, 

que alimenta os visíveis, sendo até os tempos atuais é muito utilizado pelo abastecimento 

através de poços artesianos. 

Na verdade, os recursos hídricos de Feira de Santana apesar de não terem sido muito 

estudados no campo da História, já foram palco de pesquisas em outras disciplinas. Os 

escritos buscam fazer um breve histórico do uso das águas da cidade e, por isso, nos mostram 

a importância dos recursos no povoamento da cidade, citam fontes históricas como 

documentos oficiais e jornais, nos quais é possível encontrar discursos sobre os recursos 

hídricos de Feira de Santana. Dentre as contribuições merecem destaque a dissertação de 

Mestrado em Arquitetura de Sandra Medeiros Santo, que analisa o consumo e qualidade da 

água no bairro da Rocinha no final do século XX e o de Rita de Cássia Assis Silva que estuda 

o uso dos mananciais subterrâneos nos bairros Campo Limpo e Santa Mônica no mesmo 

período, o que demonstra a larga utilização dos mananciais não só em épocas mais recuadas, 

em períodos mais próximos temporalmente (SANTO, 1995; SILVA, 2001). 

 Nos subúrbios, sujeitos como lavadeiras e aguadeiros ganham destaque no campo das 

profissões, do ambiente urbano, que permitiam aos sujeitos contato direto com as águas. As 

primeiras geralmente lavavam para pessoas mais abastadas e residentes na região central. Elas 

circulavam da periferia para o centro com as trouxas de roupas lavadas e passadas e 

ganhavam o sustento com o que recebiam do trabalho. Os aguadeiros também eram sujeitos 

que transitavam no ambiente da cidade, que buscavam as águas nos subúrbios, locais onde 

estavam situadas os mananciais, e se dirigiam para o centro, onde a água era vendida. Tanto 

lavadeiras como aguadeiros tinham clientelas fixas. Eles dividiam o ambiente de trabalho e 

sociabilidades com domésticas, que lavavam roupas nos tanques, e outros sujeitos.  

 O recorte temporal adotado, de 1900 a 1950, se justifica primeiro pela acomodação das 

relações sociais na cidade ao novo modelo político social Republicano, com destaque para a 

abolição da escravidão, como também para uma cidade que se voltava ao paradigma 

econômico liberal, isso fazia com que houvesse aspirações de intervenção no ambiente. As 

elites de Feira de Santana aspiravam por transformações na paisagem da cidade que lhe 
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alçassem à condição de cidade civilizada e comercialmente desenvolvida, a questão da 

distribuição das águas e a modificação de costumes “atrasados” eram requisitos do 

“desenvolvimento”.  

No outro extremo, o recorte se justifica pela ausência de um sistema de distribuição de 

água nas residências até a década de 1950. Assim a população manteve um contato direto com 

os mananciais, mesmo após diversas iniciativas do poder público em mudar o panorama e 

dotar a cidade de uma rede eficiente, o que sanaria as dificuldades de acesso à água em 

períodos de seca e também dotaria a urbe de elementos éticos e estéticos vistos como mais 

eficientes e desenvolvidos, numa cidade onde parte da população aspirava por fóruns de 

modernidade. No campo do acesso à água especificamente, a concretização dos projetos foi 

adiada, a década de 1950 é vista aqui apenas como marco inicial de um processo, já que a até 

o período não houve um sistema eficiente de distribuição de água para as diversas partes da 

cidade. 

Os documentos usados na pesquisa variaram de textos memorialísticos, literários, 

jornais, imagens, processos crimes e documentos oficiais. Para melhor compreender as 

experiências da população feirense e sua lida com as águas da cidade, fizemos o cruzamento 

dos diversos tipos de fontes e a análise qualitativa em diálogo com a produção historiográfica 

sobre a cidade. 

 A metodologia adotada foi a da análise qualitativa da documentação encontrada. 

Buscamos descrever e criticar os diversos documentos utilizados. Ao manusear os processos 

crimes, dialogamos com o método indiciário abordado por Carlo Ginzburg na dinâmica de 

pesquisa buscando encontrar os rastos que nos levassem aos contatos com as águas de Feira 

de Santana (GINZBURG, 1989, p. 143-179).   

 O diálogo teórico foi realizado a partir de uma concepção de história que acredita ser 

possível entender, mesmo a partir de evidências que são limitadas, fragmentadas e parciais, 

aspectos de uma realidade experienciada pelos indivíduos no tempo. A concepção é o pano de 

fundo que norteia a produção do trabalho histórico em questão, como o cenário que ambienta 

e orienta tanto espectadores como personagens de uma narrativa (THOMPSON, 1981, 47-62). 

 Entretanto, no decorrer do trabalho de pesquisa foi possível concluir que a melhor 

forma de produção seria não direcionar uma fidelidade a determinada corrente do pensamento 

histórico, buscando conceitos que melhor permitissem o entendimento do processo 

pesquisado. Nesse sentido, trabalhamos com noções apropriadas de autores como Pierre Nora 

para entender como os escritos sobre as águas instituem lugares de memória que não podem 

passar despercebidos; Michel de Certeau ao analisarmos a ligação da população feirense com 
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as águas que é produtora de espaços, que devem ser pensados a partir da inscrição das 

memórias dos grupos sociais que faziam uso deles na identidade dos locais; como também E. 

P. Thompson de quem tomamos emprestado o raciocínio do direito ou das formulações sobre 

o direito como um campo de disputas que se faz sentir em casos concretos envolvendo o uso e 

apropriação dos mananciais. Os conceitos descritos acima foram selecionados e modelados 

pelo entendimento que são chaves interpretativas que ajudam a melhor compreender e 

explicar os fenômenos dispostos na documentação ou a própria realidade documental, sendo 

seu uso, por vezes, pertinente a fim de desarmar armadilhas contidas na própria documentação 

para uma interpretação razoável dos fenômenos. 

 Ao longo do texto, buscou-se fechar o longo processo com uma escrita fluida e ousada 

em alguns sentidos, que visa levar ao leitor um pouco da exaustiva e saborosa tarefa de 

pesquisa, das experiências de leitura e do trabalho no arquivo para quem entra em contato 

com o produto final da pesquisa. Por isso, tentamos dotar a análise dos documentos de certa 

intimidade, fruto não só de leituras exaustivas e do prazer em realizar o trabalho, mas também 

esforço para um real entendimento e produção de significado sobre as águas de Feira de 

Santana. 

 O primeiro capítulo traz à baila os escritos intelectuais sobre Feira de Santana, 

percebendo a relevância atribuída ao fator aquático no processo de ocupação do que viria a ser 

o espaço da cidade. Paralelo a isso, produzimos a análise de textos memorialísticos e literários 

que foram entendidos como instauradores de diferentes lugares de memória para as relações 

das pessoas com as águas da cidade. Literatura que pode ser vista como criadora de um 

imaginário social acerca das águas da cidade, um conjunto de imagens que serão, entretanto, 

percebidas para além da dimensão memorialística imagética que caracteriza as produções 

debatidas. Chegou-se ao entendimento que a instituição de lugares de memória, sinalizava a 

existência de experiências sociais que espacializava os mananciais da cidade e os dotava de 

identidades que muitas vezes se confundiam com as da população negra e pobre que habitava 

os subúrbios da cidade e utilizavam as lagoas presentes nas regiões. Os tanques figuram como 

espaços de memórias, nos quais os sujeitos sociais imprimiram identidades, frutos de práticas 

cotidianas que caracterizava as experiências dos sujeitos. 

 No segundo capítulo, analisamos fontes diversas, tendo como principal evidência os 

processos crimes. O objetivo foi mergulhar mais a afundo ainda nas experiências com as 

águas, buscando entender práticas de lazer e sociabilidade, como também os usos e conflitos 

dos/nos tanques. Os processos crimes permitem uma análise microscópica das relações da 

população urbana e rural da cidade, narrativas de banhos que permitem visualizar as 
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apropriações tanto da população pobre como da classe média-alta das águas da cidade para 

atividades de lazer. As sociabilidades como as dimensões da convivência social no ambiente e 

dos encontros que as atividades no tanque possibilitavam, assim como os conflitos surgidos 

de cruzamentos entre as pessoas. A aproximação com o ambiente histórico da época permite a 

percepção de costumes e valores que orientavam as apropriações das águas, os quais 

dialogavam com diferentes noções de direito elaboradas a partir da situação concreta 

experienciada pelas pessoas, o que mobilizou conflitos que resultaram em agressões ou 

acionamento da justiça. 

Durante a construção da pesquisa, alguns objetivos foram redefinidos. De início 

imaginei que a escassez de documentação me exigiria realizar um relevante levantamento dos 

jornais da cidade, tarefa que se mostrou desnecessária no momento, devido ao volume de 

escritos sobre os tanques que se mostraram maior do que o previsto. O quantitativo de 

documentos, também reorientou a abordagem dos processos crimes, muitos processos 

catalogado não foram utilizados o que fez com que direcionássemos o olhar para as práticas 

sociais e não questões como levantamento geográfico dos tanques e a localização de nomes de 

localidades que tenham água como destaque. Apesar das reorientações, de maneira geral é 

podemos afirmar que o trabalho alcançou os objetivos pretendidos na formulação do objeto de 

pesquisa.  

Já pensando as contribuições da pesquisa, é importante situar que esta recoloca as 

águas como objeto para História de Feira de Santana, em diálogo com autores mencionados 

acima. O estudo se destaca também por abordar a ligação da população da cidade com as 

águas, ao fazer uso de fontes como romances, escritos memorialísticos, jornais e processos 

crimes aponta os documentos como possíveis na pesquisa sobre o meio ambiente feirense. No 

bojo das diversas discussões travadas sobre a questão ambiental hodiernamente, esta pesquisa 

acena para os fazeres com a natureza no passado, oferecendo um conhecimento relevante, 

principalmente, no campo educacional, uma vez que lança ao debate os usos aproximados e 

não destrutivos dos mananciais, pautado por uma lógica que passa longe do 

desenvolvimentismo modernizador, visto por muitos como modelo único e universal. O 

trabalho desponta como contribuição, não apenas acadêmica, mas, sobretudo, social uma vez 

que pretende visualizar a interseção entre humanidade e natureza que, juntas, podem ser vistas 

como uma só coisa, na busca de um mundo mais equilibrado e saudável.    
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CAPÍTULO I:                                                                         

DISCURSOS INTELECTUAIS NA CIDADE DAS ÁGUAS 

 

Presume-se que Isaura, cidade dos mil poços, esteja situada em cima de um 

profundo lago subterrâneo. A cidade se estendeu exclusivamente até os lugares em 

que os habitantes conseguiram extrair água escavando na terra longos buracos 

verticais: o seu perímetro verdejante reproduz o das margens escuras do lago 

submerso, uma paisagem invisível condiciona a paisagem visível, tudo o que se 

move à luz do sol é impelido pelas ondas enclausuradas que quebram sob o céu 

calcário das 

rochas.  

           Italo Calvino p. 18 

 

Assim como Isaura, cidade imaginária de Ítalo Calvino, Feira de Santana dispõe de um 

imenso lençol freático e permite que grande parte dos moradores da cidade se abasteça por 

meio de poços artesianos. Na cidade das águas, a paisagem invisível também condiciona a 

paisagem visível e a água do subsolo aflora para a superfície formando lagos, tanques, riachos 

e fontes. Os olhos d’água deram nome à cidade por algum tempo e marcaram a vida da 

população que dependia dos mananciais para realizar as mais diversas tarefas do dia-a-dia. 

 A lida das pessoas com as águas fez com que se produzissem memórias do contato 

entre a população e o ambiente, como também entelaçamentos laborais e afetivos nos tanques, 

o que fez com que os mananciais teatralizassem, ora como personagem, ora como cenário, as 

memórias das labutas diárias. Posteriormente, foram cristalizadas em lugares de memória e 

narrativas intelectuais que visualizaram a água como importante elemento da vida feirense. O 

objetivo do texto é tracejar os discursos intelectuais sobre as águas, sem perder de vista as 

práticas que inspiraram os escritos e a forma como elas foram dispostas.    

Os usos da água na Feira de Santana do século XX foi alvo de algumas inquietações, 

principalmente, vindas dos setores que buscavam a “civilização” e depois para aqueles que 

viam na mudança das práticas sociais uma condição fundamental para o progresso econômico 

e cultural da cidade. Nesse contexto, as águas e seus usos foram apenas alguns dos alvos do 

olhar higienista que, com o passar do tempo, materializou-se em transformações sociais.  

As consequências disso estão hodiernamente bastante delineadas, a água tornou-se um 

problema após as transformações urbano-capitalistas terem impactado o imenso potencial 

hídrico da cidade, seja através da ocupação desordenada, seja pelo simples aterramento dos 
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mananciais urbanos
1
. É importante atentar para o caráter das mudanças que tanto alteraram a 

convivência entre seres humanos e o meio ambiente. Entretanto, Nacelice Barbosa Freitas 

destaca a interação entre natureza e sociedade na produção do espaço urbano feirense. 

Dialogando com Marialvo Barreto ela ressalta os reservatórios naturais de água como fatores 

que interferiram na forma como a cidade cresceu, concretizando a relação paradoxal entre a 

urbanização que seguia o “caminho das águas” e as práticas de aterro, ocupação e poluição 

que caracterizam o processo (FREITAS, 2014, p. 243-262).  

O artigo “De Santana dos Olhos D’água a ‘Santana dos Olhos secos’”, escrito por 

Natane Brito Araujo, Marcos Vinícius Andrade Lima e Marjorie Cseko Nolasco, traz o debate 

sobre a destruição dos mananciais feirenses, traçando um percurso histórico que permite 

compreender o contraste da relação entre sociedade e as águas da cidade, uma vez que os 

mananciais tão importantes para a sobrevivência da população no passado converteram-se em 

alvos de constantes ataques, na urbe onde o “progresso” urbanizador promoveu ações de 

silenciamento das práticas que atrelavam a população aos mananciais (ARAUJO; LIMA; 

NOLASCO, 2018, p. 617-636). 

Natane Brito Araújo também pesquisou o processo de degradação da Lagoa Subaé de 

1970 a 2017, buscando historicizar os impactos causados pelo processo de industrialização 

com a instalação do Centro Industrial Subaé – CIS e a ocupação desordenada. A autora 

constata que houve uma considerável redução da área como também um efetivo 

distanciamento entre a população local e a Lagoa. A conclusão é que, com o passar do tempo, 

produziu-se uma alteração que passou da antiga afetividade ao alheamento com aquele 

espaço. Para a autora, os projetos capitalistas de reorganização do espaço citadino e o antigo 

anseio por modernizações foram grandes impulsionadores do processo de degradação do 

manancial (ARAUJO, 2019).   

Buscando entender as transformações urbanas em Feira de Santana, Clovis Ramaiana 

Morais Oliveira destacou duas principais forças que atuaram como propulsoras das mudanças 

na paisagem da cidade entre 1920 e 1960, para ele o rápido aumento populacional, juntamente 

com o desejo das elites de varrer tudo o que remetesse à ruralidade, alavancaram um processo 

que desembocou na urbanização (OLIVEIRA, 2016, p. 38).  

Ana Maria Carvalho dos Santos atentou para a forma como as iniciativas de 

modernizar a cidade, nas décadas de 1950 e 1960, estavam muito mais no campo da alteração 

                                                           
1
 A geógrafa Nacelice Barbosa Freitas questiona a produção do espaço urbano feirense a partir de ações que  

forjaram, entre outras medias, o aterramento de reservatórios como as Fontes de Lili, dos Olhos D’ água, do 

Mato do Valado, do Buraco Doce e Tanque da Nação (FREITAS, 2014, p. 266)  
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das práticas que remetiam ao atraso, do que propriamente na alteração fisico-arquitetônica do 

cenário da urbe, embora também aponte mudanças nesse sentido. Ela se utiliza das análises de 

Marshall Berman para reforçar o sentido paradoxal dos combates contra o atraso empreendido 

pelas elites,  

Na Feira de Santana da segunda metade do século XX, a reordenação dos espaços 

não implicou a abertura de avenidas, bulevares ou a política de “pôr abaixo e 

construir de novo”, peculiar ao estilo haussmanniano. O reordenamento, desta feita, 

implicou higienizar, sanear os espaços, redefinir funções e disciplinar os 

comportamentos dos citadinos. Buscou-se modificar hábitos julgados impróprios ou 

não condizentes com os discursos da civilização como corolário do progresso e 

como expressão da identidade de cidade comercial que se almejava consolidar 

(OLIVEIRA, 2008, p. 104).   

A articulista descreve uma verdadeira perseguição, na qual aguadeiros e lavadeiras, 

por exemplo, tiveram suas práticas de trabalho vistas como problemáticas. Era preciso 

racionalizar as práticas organizar/disciplinar as ações dos corpos para alterar a identidade da 

cidade e construir uma nova, à moda das grandes cidades.  

Um dos exemplos mais emblemáticos para fins de pesquisa foi a construção do Abrigo 

das lavadeiras, no ano de 1963, por iniciativa do então prefeito Francisco Pinto. Ao investigar 

a dinâmica de trabalho e sociabilidades das lavadeiras entre os anos de 1929 a 1963, a 

historiadora Reginildes Santa Bárbara afirma que 

Naquele momento, pela primeira vez, o ofício das lavadeiras do Tanque da Nação 

sofrera uma interferência tão direta das ações transformadoras das autoridades 

governamentais. Os gestores municipais, havia muito, implementavam alterações na 

arquitetura pública no centro de Feira de Santana – muito antes de 1945, quando 

pela primeira vez foi proposto a criação do “abrigo” para aquelas trabalhadoras. 

Com aquele empreendimento, as lavadeiras eram incluídas numa outra dinâmica, 

também moderna, de relação com o tempo, quando a alteração do espaço, 

juntamente com a melhoria nas condições de trabalho, trouxe consigo as tentativas 

de disciplinarização do trabalhador, disciplina ali exigida pela própria exiguidade de 

espaço, ou melhor, de pias, para todas (SANTA BÁRBARA, 2009, p. 108). 

Clovis Ramaiana Morais Oliveira percebe um movimento de varredura de práticas 

antigas entre as décadas de 1920 e 1950. O estudo mapeia esforços do poder público para 

disciplinar as práticas e dar ares de modernidade à cidade, os aguadeiros, assim como as 

lavadeiras, também foram vistos como obstáculo à imagem que se pretendia atribuir à cidade, 

pois suas carroças, seus dorsos nus e suados se distanciavam das aspirações civilizadas e, por 

isso, foram alvos de constantes ataques que tinham os jornais como principais porta-vozes 

(OLIVEIRA, 2016). 

Entretanto, vale ratificar que, como afirma Mayara Plácido da Silva, antes do 

movimento de urbanização que ganhou corpo na segunda metade do século, houve um 

movimento de elite que visava a civilização das práticas sociais, 
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Nesse contexto de ressignificação de práticas sociais e reordenamento urbano, em 

Feira de Santana, estiveram presentes ideias e sentidos de civilidade. Tal como 

levantado por parte da historiografia sobre a cidade, a civilidade, em Feira de 

Santana, além de outras características comuns as urbes brasileiras, foi construída no 

ideal de supressão das imagens e práticas ruralizadas, entendidas como 

comportamentos atrasados e incoerentes com a civilidade e o progresso da 

urbanidade (SILVA, 2012, p.  24-25). 

É importante lembrar que não há como estabelecer um corte entre os movimentos, eles 

se cruzam, dialogam e se redefinem a todo o tempo. Inclusive adaptando seus referenciais e 

expectativas às realidades locais, principalmente, no que diz respeito ao comércio. As 

resistências aos movimentos de desruralização da cidade também desenharam suas formas e 

perfizeram a sociedade feirense num movimento histórico cujos frutos ainda hoje se fazem 

presentes. 

Muitas foram as tentativas de resolver a questão da água em Feira de Santana antes de 

1950, aspirando o lugar de cidade avançada e fugindo dos problemas de abastecimento nos 

períodos de seca. Diversas foram as iniciativas de sanar o problema através da adoção de 

novas técnicas e tecnologias. Vicente Diocleciano Moreira afirma que ainda no final do 

século XIX e no início do século XX houve iniciativas do poder público em licitar com 

empresas que promovessem a distribuição pública de água na cidade. Entretanto, o problema 

não foi solucionado na época (MOREIRA, 2002). 

No ano de 1912, poços artesianos foram perfurados, na tentativa de melhorar o 

abastecimento da cidade, a ação foi diligentemente acompanhada pelos redatores do Jornal 

Folha do Norte, verdadeiros arautos do progresso na cidade. Após fracassar a tentativa de 

perfurar o solo da praça General Argolo, os poços das praças João Pedreira e Remédios 

Monteiro ficaram prontos
1
. Os poços foram perfurados e a população pôde desfrutar dos 

serviços, principalmente no centro da cidade, local mais afastado das aguadas. Mas as obras 

estavam longe de resolver a questão e a população ainda penava com os rigores das secas e 

estiagens
2
.  

Não foram poucas as ações do poder público em modificar o panorama. No ano de 

1939 pode-se notar no relatório do prefeito Heráclito Dias Carvalho diversas ações que 

buscavam melhorar as condições de acesso e distribuição das águas. As palavras contidas no 

relatório sintetizam a importância da questão, logo no início da seção “águas e esgotos” pode-

se verificar: “Este é o maior problema, o problema magno. É um empreendimento que vem 

preocupando o meu governo desde os seus primeiros dias. É um problema de grande 

                                                           
1
 Jornal Folha do Norte: 1912/018. MCS/BSMG. 

2
 Jonal Folha do Norte: 1913/045. MCS/BSMG. 
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importância e utilidade impondo-se a sua realização para que a Feira de Santana não continue 

dele se ressentindo” (CARVALHO, 1939, p. 8) 

Saltando algumas linhas do relatório, vejamos as ações empreendidas e a conclusão do 

poder executivo da cidade acerca do problema: 

Venho trabalhando no sentido de uma solução mais módica, se bem que pensando 

que esse serviço tem de ser feito em definitivo; não para a cidade de hoje e sim para 

a Feira de amanhã. Dando o cunho de realidade a esse magno problema, tenho feito 

com perfuratrizes de grande poder, diversas sondagens nos mais importantes 

mananciais do Município, bem como estudos em açudes e represas, mas ainda não 

cheguei, a um resultado satisfatório. Seria de real benemerência se viesse em auxilio 

dessa obra gigantesca o amparo do Governo do Estado ou República (IDEM, p. 8-9). 

Pode-se citar também obras constantes no relatório como a construção de uma mureta 

em torno de uma fonte chamada Minadouro da Pedra, no distrito de Tanquinho; a barragem 

de um açude, no distrito de Almas; saneamento de um riacho, no distrito de Humildes e 

construção de uma barragem no distrito de São José (IDEM).  

O texto do relatório não deixa dúvida de que no ano de 1939 a questão do acesso e 

distribuição de água ainda era um grave problema. Apesar das pequenas intervenções 

promovidas pelo poder público, estas estavam longe de resolver o problema de uma cidade 

em vertiginoso crescimento, na qual parte da população aspirava o desenvolvimento técnico, 

já contava com a distribuição de luz elétrica em certos locais, mas onde a água era, via de 

regra, distribuída por aguadeiros e sofria com as intempéries climáticas. O prefeito também 

assume não ter condições de resolver o problema e conclama os governos estadual e federal 

para auxiliá-lo na empreitada. Foi mesmo o governo federal, com a presença do presidente 

JK, quem possibilitou a realização da primeira obra de distribuição pública de água em Feira 

de Santana, no ano de 1957 (SANTOS,  2010, p. 64).  

Entretanto, o evento foi mais um início de um longo processo, do que a verdadeira 

resolução da questão.   Como afirmou a Cristiane Lima Santos, que investigou a modernidade 

e a moralidade sexual em Feira de Santana entre os anos de 1940 a 1960, a historiadora 

aponta a instalação da água encanada como expressiva vitória do projeto modernizador: 

A inauguração do serviço de água em Feira de Santana em 25 de janeiro de 1957, de 

fato foi uma vitória da Feira dos produtores da cidade urbana marcada pela 

modernização, e mesmo uma reivindicação do povo que, paradoxalmente, fazia com 

que jericos e burros se tornassem elementos importantes para o abastecimento de 

água na cidade, como havia enfatizado o vereador Wilson Falcão. Entretanto, 

significou também a conquista de poucos, considerando que moradores das áreas 

mais distantes do centro feirense, ao longo dos anos sessenta, ainda teriam os 

chafarizes e as cisternas como principal fonte de fornecimento de água (SANTOS,  

2010, p. 62). 
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Foi sobre urbe em questão, que os intelectuais produziram narrativas acerca do 

passado e não deixaram de notar a água como fator importante para o estabelecimento das 

primeiras povoações, como também no seu desenvolvimento. Em Feira de Santana, a água é 

uma questão tanto para o presente, como, não por acaso, para o passado. 

2.1 Intelectuais e as águas nas origens e crescimento da cidade 

Nesta parte do trabalho vamos chamar atenção para a forma como as águas foram 

vistas por alguns intelectuais feirenses. Primeiro, é importante lembrar que a Feira das 

primeiras décadas do século XX, já conhecida como Feira de Sant’Ana, antes teve o nome de 

Santana dos Olhos D’água. Devido a abundância de tanques e aguadas, ou seja, olhos d’água, 

a cidade teve marcada no nome a importante característica.  

Ainda hoje os olhos d’água fazem parte da vida feirense, existe como um dos bairros 

da cidade. Já era assim entre as décadas de 1900 a 1940, apesar de não ser um “bairro” 

propriamente dito, mas uma região da cidade, mais especificamente daquilo que foi se 

configurando como um dos subúrbios da cidade
1
. No aspecto cultural, a localidade dos Olhos 

d’água foi importante na realização das festividades em homenagem à padroeira da cidade, 

Nossa Senhora Sant’Ana. De acordo com Oliveira, nas primeiras décadas do século XX, em 

ocasiões de realização da Festa da padroeira:  

Antes dos toques das Zabumbas, bem cedo, homens e mulheres iam buscar água e 

suas vassouras para lavar o templo. Dando suporte estavam os burricos, todos 

enfeitados com laçarotes e ornamentados a caráter para o dia tão especial, auxiliando 

o transporte das águas carregavam esse elemento simbolicamente purificador em 

suas cangaias. As águas eram trazidas das fontes dos Olhos D’Água, nome revelador 

da região em que brotavam olhos de água do minadouro que abastecia parte da 

comunidade feirense (OLIVEIRA, 2014, p. 53). 

Não é de surpreender que os costumes religiosos feirenses estivessem estreitamente 

imbricados com o papel material e simbólico atribuído às águas. Elas faziam parte do 

cotidiano da cidade. Fica patente que a mesma água usada no cotidiano, durante o ritual de 

lavagem se reveste de um significado simbólico diferente do usual, uma vez que apresentam 

sentidos religiosos não percebidos nos labores diários.  É um teatro social no qual encena-se 

práticas cotidianas cujo sentido é ressignificado, como o transporte de água com animais de 

carga, a ida aos tanques e a própria lavagem. 

                                                           
1
 De acordo com Silva, houve, inclusive, um descontentamento da elite feirense em ver o tradicional bairro da 

cidade como um dos locos de pobreza e atraso, o que justificou uma matéria no jornal Feira do Norte. “Tamanha 

urgência e dramaticidade no pedido do jornal para demolição das casinhas de trabalhadores pobres, localizadas 

nos Olhos d’Água, subúrbios da cidade, justificava-se porque aquele local era uma espécie de cartão de visita 

deprimente de uma cidade de “moderna estética, de civilização contemporânea”, já que os viajantes que 
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 Para alguns autores, a água tem um papel realmente fundante no que posteriormente 

veio a se tornar a cidade. O brasilianista Rolie Poppino elenca como um dos fatores que 

favoreceram a ocupação territorial, a presença de rios e veios d’água. De acordo com o autor, 

foi “a terceira razão, de vital importância para uma zona sujeita a secas periódicas, é que a 

região era atravessada por dois rios e por numerosos riachos. Salvo nos períodos de seca 

prolongada, o suprimento de água bastava para milhares de cabeça de gado" (POPPINO, 

1968, p. 29) 

Outro autor que destacou o papel das águas no que ele chama de “nascedouro da 

civilização vaqueira” foi o memorialista Eurico Alves Boaventura, no seu célebre livro 

Fidalgos & Vaqueiros. Boaventura destaca o papel dos rios como favorecedores do 

estabelecimento das populações, mas é importante situar que para ele as águas foram um 

simples fator favorecedor, não ganhando muito destaque comparação com a cultura, estilo de 

vida e a criação bovina, que aliadas com o couro marcou o que ele chama de civilização 

vaqueira, na qual Feira de Santana está inserida. (BOAVENTURA, p. 36-37).  

Já na abordagem de Gastão Sampaio, não há o caráter genérico, do ponto de vista 

geográfico, encontrado no trabalho de Boaventura. Este se refere especificamente a “Feira de 

Santana e o vale do Jacuípe”, título do livro. Sampaio situa o Vale do Rio Jacuípe como 

importante precedente para o desenvolvimento cultural e econômico feirense nas primeiras 

décadas do século XX. O autor apresenta na obra uma paisagem extremamente camponesa, 

mesmo quando a paisagem é a cidade, a imagem produzida não deixa de apresentar inúmeras 

características rurais (SAMPAIO, 1979). 

A abordagem de Monsenhor Renato Galvão sobre “Os povoadores da região de Feira 

de Santana” também não desconsiderou as águas da cidade. Ao atentar para os “Olhos 

d’água” o autor afirma que a “geografia teve a sua atuação notável na fixação dos povoadores 

da região”, acrescenta que a própria denominação, Olhos d’água, se deve aos “vales húmidos 

e cheios de mananciais” nas proximidades da Capela de Sant’Ana, atentando também para as 

fontes como Valado, Nagé, e Tanque da Nação (GALVÃO, apud ATAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, 1871).    

Na abordagem literária de Juarez Bahia, a origem da Feira de Santana também tem 

lugar, o autor chama atenção para a diversidade como compositora dos versos feirenses, é 

interessante como na sua criatividade letrada o autor busca dar visibilidade a grupos 

socialmente subalternizados, o que é uma tônica do romance “Setembro na Feira”. Na 

                                                                                                                                                                          

chegavam à cidade, via Estação de Ferro Central, deparavam-se frontalmente com aquela “velharia” ” (SILVA, 

2017, p. 45)  
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organização do que se conformou como Feira, o autor destaca as águas como elemento a ser 

lembrado, pois, nesse 

caminho antigo - por ele andaram tropeiros; os índios; os negros; os mascates, para 

as permutas e os escambos, andando e pousando à sombra do ouricuri, à sombra do 

cajueiro; os fazendeiros; os coronéis inspirados nas trilhas dos rios, do Pojuca, do 

Subaé, do Jacuípe; as mulheres, para bater a roupa na pedra e para o banho nas 

águas mansas das lagoas de São José, da Pindoba, do Mundéu (BAHIA, 1986, p. 76-

77). 

Há estudos mais recentes que também ratificam a importância, das águas como fator 

colaborador do estabelecimento das populações na região. Na verdade, pode-se dizer que há 

um recente movimento de valorização das águas de Feira de Santana e busca de atribuir às 

águas sentido histórico de relevância, visto que foram alvos de constantes depredações. Pode-

se situar o movimento entre os anos finais do século XX, considerando-o ainda em construção 

e atuação hodiernamente.  

Os trabalhos de Marialvo Barreto e Vicente Diocleciano Moreira se mostram como 

excelentes contribuições, o primeiro chama atenção para o silenciamento das águas feirenses 

como fator que favoreceu a habitação e o crescimento da cidade. Na monografia publicada no 

ano de 2002, Barreto o autor defendeu que  

O comércio do gado, a feira, a localização geográfica de Feira de Santana em 

direção ao interior e as vias de acesso, estão sempre presentes nos estudos e análises 

sobre o crescimento desta cidade. No entanto, um outro fator deve ser acrescentado: 

a existência de um lençou freático, que apesar de pouco espesso, formava uma série 

de nascentes, nas áreas mais baixas e periféricas ao sítio urbano, da lagoa do Prato 

Raso, até a Fazenda Muchila, ofertando água potável de boa qualidade (BARRETO, 

2002, p. 16). 

O autor se insere num campo de disputa e chama atenção a permanência da lida direta 

da população com água. Numa cidade em que algumas transformações urbanas já se faziam 

presentes: 

O abastecimento de água permaneceu até o ano de 1950 sendo feito a partir destas 

fontes e de poços, gerando ocupação para os "aguadeiros, que transportavam água 

em carroças e carotes em lombo de animal das fontes até os consumidores, cobrando 

por este serviço (BARRETO, 2002, p. 29). 

Vicente Diocleciano Moreira também se insere no movimento que atenta para a 

questão das águas da cidade. No artigo intitulado “Aguonia ocular de uma cidade cega: seca, 

agressões ambientais e qualidade de vida em Feira de Santana (Bahia) - século XIX e século 

XX”, ele chama atenção para a agonia da população citadina devido à falta de água nos 

períodos de seca, para os esforços governamentais na tentativa de resolver ou amenizar os 

problemas como também para as depredações das águas e seu esquecimento após a instalação 

da água encanada, evento que o autor situa no ano de 1952. A grande contribuição do 
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articulista, é historicizar desde o século XIX a lida popular, os discursos e modificações que 

tinham a água como principal alvo (MOREIRA, 2002).   

Ambos os autores estão inseridos no bojo do Projeto Nascentes, que na década de 

1990 realizou importantes estudos com a intenção de analisar a situação dos recursos hídricos 

feirenses. O projeto nasce do esforço conjunto de intelectuais da Universidade Estadual de 

Feira de Santana – UEFS, locado mais especificamente no Departamento de Ciências Exatas 

– DEXA, mas que contava com professores de outras áreas como é o caso de Vicente 

Diocleciano Moreira.  O próprio projeto destacou a importância das nascentes na história da 

cidade, acentuando que “até a primeira metade do século XX, Feira de Santana contava 

unicamente com as nascentes, lagoas e rios como alternativa para o abastecimento de água” 

(PROJETO NASCENTES, 1998, p. 5).   

Luiz Cleber Morais Freire pesquisou a economia feirense de 1850 a 1988, atentando 

para questões como agropecuária, escravidão e riquezas. O autor buscou entender o contexto 

de ocupação do território onde hoje se encontra a cidade, chegando à conclusão que  

Além de se localizar nos caminhos de acesso a vários pontos do “Sertão de Cima, 

sua posição também era estratégica por estar bem servida de águas de nascentes e 

rios – Jacuípe e Pojuca – fator de extrema importância numa área que sempre esteve 

à mercê das secas periódicas (FREIRE, 2011, p. 44).  

A partir dos trabalhos mais recentes, pode-se afirmar que a teoria de que as águas 

tiveram certa centralidade no povoamento da cidade não se resume às análises mais antigas, 

mas também é compartilhada por pesquisadores mais novos que buscam ainda entender o 

processo de ocupação do território da cidade. Isso demonstra que não é uma questão 

resolvida, como também que os recursos hídricos ainda são vistos como importantes para o 

processo.  

No entanto, não nos ateremos ao papel fundante desempenhado pelas águas, a ideia no 

momento é apenas perceber a significância que foi atribuída aos recursos hídricos da cidade 

pelos intelectuais que se dispuseram a pensar a questão. Destaca-se, como há certa 

convergência interpretativa entre os autores trabalhados acerca da relevância dos mananciais 

na história da cidade.  

 

1.2 As águas como espaço de memória 

É importante perceber as águas como espaços onde se tracejam experiências de toda 

sorte, principalmente, para uma população que com elas produziu interação mais do que 

intensa, que ia desde o abastecimento da casa, passando pelas tão lembradas lavagens de 
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roupa e da Igreja no período de festa da Padroeira. A água dava nome aos lugares, era ponto 

de referência para os passantes, prática de lazer com os famosos banhos, entre outras coisas. 

Os usos serão discutidos mais detidamente no capítulo posterior, mas aqui é relevante 

perceber como as vivências aguadas produziram memórias que, posteriormente, foram 

cristalizadas como “lugar de memória”.   

Sobre os lugares memória, Pierre Nora adverte que  

Se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhe consagrar 

lugares. Não haveria lugares porque não haveria memória transportada pela história. 

Cada gesto, até o mais cotidiano, seria vivido como uma repetição religiosa daquilo 

que sempre se fez, numa identificação carnal do ato e do sentido (NORA, 1993, p. 8-

9) 

 Como já foi dito no início deste texto, as águas de Feira de Santana, em sua maioria, 

passaram por um longo processo de depredação. Foram redesenhados os laços entre elas e as 

pessoas. A cidade cresceu, se urbanizou e a relação que a maioria da população tem com as 

águas é de um considerável alheamento.  

 No bojo do processo, estão os memorialistas que escreveram sobre o passado da 

cidade. Os lembradores trouxeram à cena uma dinâmica que estava se esfacelando com o 

passar do tempo, daí a necessidade de atribuir a essa memória um “lugar”, no caso as letras, 

os livros, as fotos, os arquivos etc. Como bem disse Nora, a necessidade de consagrar lugares 

está estreitamente relacionada com a perda do rito, antes encenado diariamente. Estão 

ameaçados o cheiro e o odor, o alarido das lavadeiras é vítima da aceleração, do higienismo, 

por isso, a memória precisa ser guardada. Nora ainda complementa:  

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 

operações não são naturais (NORA, 1993, p. 13).  

 O historiador francês Jacques Le goff destaca a escrita como importante no processo 

de guardar memórias, com a revolução da impressa gráfica na Idade Moderna, o método de 

registro ganhou novas técnicas que aceleraram o processo de reprodução. Isso contribuiu para 

que a modernidade, principalmente, a partir da construção do Estado nacional, produzissem 

lugares materiais e simbólicos que foram introduzidos, por via escrita, nas instituições 

educativas. Os séculos XIX e XX são tributários do modelo cultural emergente a produção de 

lugares, principalmente a partir da escrita (LE GOFF, 1996, p. 457-466)   

 No sentido trabalhado nesta primeira parte, lugar de memória é o exercício de atribuir 

um lugar material ou simbólico a uma prática inscrita no passado, não cabendo determinar 

aqui as formas, que podem ser múltiplas e inovadoras, mas de entender o fenômeno. Podemos 

afunilar o olhar para perceber os hábitos descritos pelos memorialistas, recortando dos seus 
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trabalhos apenas o que diz respeito à temática chave para este estudo, isto é, as águas, os 

sujeitos e as relações que lhes atravessam. 

 É buscando inteligir de maneiras mais palpáveis as práticas descritas por 

memorialistas e romancistas, que lançamos mão do conceito de “espaço” elaborado por 

Michel de Certeau para entender a lida da população feirense com as águas da cidade. O autor 

chama atenção para a produção do espaço pelos praticantes, que os inscrevem com os traços 

dos movimentos cotidianos. O espaço é anti-estático, uma vez que é preenchido de sentido 

pelos fazeres humanos que lhe rabiscam histórias e memórias escrita pelos movimentos do ir 

e vir.  

 Para o próprio autor,  

o espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos 

movimentos que aí se desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações que o 

orientam, o circunstanciam, o temporalizam, o levam a funcionar em unidade 

polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais (CERTEAU, 

2014, p. 184). 

 Cabe atentar também para o caráter de produtor de memórias dos locais, os gestos 

praticados pelos usuários das águas de Feira de Santana e sua exaustiva repetição fez deles 

espaços de histórias e memórias. Ambientes a serem lembrados pelas imagens produzidas ao 

seu redor. As imagens, certamente, foram diluídas à medida que os memorialistas faziam 

deles lugares de memória e os re-construiam. Porém, é preciso saber que o espaço de memória 

(vivo, ativo e dinâmico) precede o lugar de memória (estático e opaco), uma vez que nos atos 

de encenação das práticas cotidianas é que se definem as redes produtoras do primeiro que, 

posteriormente, tiveram seus usos e sentidos captados através do exercício de memoração 

racionalizada. 

Os textos trabalhados na presente seção são de cunho memorialístico ou literário, 

partimos do princípio que os romances e poesias trabalhadas também fundam lugares de 

memórias acerca de aspectos que os autores entendiam que deveriam ser lembrados, assim 

como os memorialistas. Os textos também documentam as experiências sociais forjadas na 

cidade. Os escritos trabalhados, em sua grande maioria, abordaram a Feira de Santana entre as 

décadas de 1920 e 1950, é através da análise de escritos que buscamos entender o contato dos 

feirenses com as águas. 

No seu livro intitulado Feira de Santana e o Vale do Jacuípe, o memorialista Gastão 

Sampaio chama atenção para o uso não só das águas do Jacuípe, mas passeia pelos costumes 

feirenses e cataloga diversas facetas da experiência popular, a vida do vaqueiro, a bata de 

feijão, entre outras. Destacamos as imagens que Gastão Sampaio pretendeu legar ao futuro no 
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que diz respeito às águas de Feira, numa crônica nomeada “Flashies de Feira”. O autor faz um 

pequeno tour pelas memórias da Feira dos anos 20: “Um pouco mais abaixo, já em direção à 

Estrada Nova, encontra-se o famoso e lendário Tanque da Nação, próximo à Fazenda Santana 

dos Olhos D'água, que segundo o divulgado pela imprensa, deu origem à cidade entelada” 

(SAMPAIO, 1979, p. 12.) 

Destaca-se no pequeno trecho a forma como o autor se refere ao Tanque da Nação 

como “lendário”, o que reforça tanto a sua importância no passado, mas, principalmente, a 

necessidade de que sua memória seja lembrada, percebendo-o como um lugar de memória, 

num exercício um tanto metalinguístico. 

 Para além do esforço do memorialista em notabilizar o Tanque da Nação, há também 

uma breve reflexão acerca dos usos das águas pelas classes populares de Feira de Santana. 

Diz ele: 

Antigamente as mulheres não se cuidavam e fazia pena vê-la carregando água ou 

potes, vestidas de trapos sujos imundos, cabelos despenteados, cara e corpo sujos. 

Os requisitos femininos desapareciam por completo. Nas famílias mais pobres os 

meninos ficavam inteiramente despidos, até uma certa idade e as meninas, com uma 

leve tanga. Nos lugares em que havia rios a pescaria era de dia e de noite. Muitas 

mulheres pescavam, como ainda hoje, uma luta terrível. Quando a correnteza era 

suave, punham cestos afunilados em pequenas represas feitas com pedras soltas. Ao 

retirá-los, era preciso cuidado, pois, muitas vezes, achavam-se até cobras em vez de 

peixes. Isso provocava um corre-corre terrível (SAMPAIO, 1979, p. 20). 

    É necessário destacar a forma como Gastão, um homem da elite feirense, visualiza, de 

maneira preconceituosa, a estética das classes populares produzindo uma generalização da 

sujeira e falta de cuidado com o corpo. Mas é importante por em relevo a forma como ele 

descreve mulheres pobres na luta diária realizando atividades essenciais para a sua 

sobrevivência. Elas carregavam água com seus potes e pescavam “de dia e de noite” com 

cestos no rio (SAMPAIO, 1979, p. 20).  O autor ainda vai mais longe, fornecendo preciosos 

detalhes da lida das mulheres pobres com as águas:  

Quando faltava água ou lenha ela ou as filhas é que iriam buscar. Ainda teriam 

tempo para lavar a roupa, a maioria das vezes aproveitando o rio que facilitava a 

lavagem pela renovação da água, ensaboada com folha de Melão São Caetano. Isto 

não era permitido fazer nos pequenos açudes conhecidos por tanques, a fim de não 

contaminar os bebedouros (SAMPAIO, 1979, p. 21). 

Tanto as mulheres como as suas filhas, através de divisão social das tarefas por 

gênero, ficavam responsáveis pelas tarefas domésticas e elas estavam mais ligadas a 

atividades como lavar roupa e apanhar água para o uso. Acentua-se a importância da mulher, 

não só na vida doméstica, mas também no ganho. Aos usuários das águas cabia zelar pela sua 

higiene, isso justifica o fato de poder lavar roupa na beira do rio, o que não era permitido nos 

tanques onde a água servia também para beber e não devia ser contaminada.  Trata-se de 
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regras de conhecimento geral, uma espécie de entendimento consuetudinário que poderia ser 

reforçado por ações coercitivas de proprietários. 

As imagens produzidas por Sampaio são de uma população pobre, em atividades que 

lembram muito o meio rural como pescar com cesto, lavar com folhas de Melão São Caetano 

e apanhar água e lenha. Outro aspecto a ser frisado é a imagem da pobreza que ele pinta 

principalmente quando escreve sobre uso de trapos, meninos despidos e meninas vestidas 

apenas com uma tanga. 

Como foi dito anteriormente, o vínculo das mulheres com as águas estava para além 

do âmbito doméstico, muitas delas ganhavam a vida e mantinham a família trabalhando como 

lavadeiras, destacando-se em Feira de Santana o Tanque da Nação, pela grande concentração 

de mulheres. O memorialista Antônio Moreira Ferreira (Antônio do Lajedinho) traça um 

panorama de como se davam as relações no Tanque da Nação numa Feira de Santana que nos 

anos de 1930 passava por algumas mudanças urbanas que interferiram diretamente a relação 

das pessoas com as águas.  

A crônica intitulada “Tanque da Nação” foi publicado no livro de memórias “A Feira 

do século XX”. No texto, Lajedinho enfatiza a formação do Tanque a partir de um “minadouro 

muito forte” que “era ponto de bebida de água para os animais [...] vindos do sertão para o 

Campo do Gado” (FERREIRA, 2006, p. 104). Ao abordar o Tanque da Nação, ele aponta que 

pelos idos de 1932: 

o governo Municipal mandou aumentar o Tanque com trincheiras altas para impedir 

que as águas das chuvas trouxessem os restos de lixo da Santa Casa de Misericórdia 

para dentro do tanque e conservassem a água limpa para beber e, principalmente, 

para lavagem de roupas. Depois fizeram uma cerca para em volta do tanque para que 

as lavadeiras tivessem mais segurança contra os animais soltos (FERREIRA, 2006, 

p. 104-105).   

É interessante a forma como o autor atenta às alterações promovidas pelas autoridades 

governamentais para que o Tanque não fosse atingido por contaminações de diversas ordens, 

pois, à medida que a cidade crescia era preciso traçar estratégias para que as águas não 

sofressem com a contaminação advinda dos rejeitos sociais. As medidas de precaução 

memoriadas, denotam a relevância atribuída por Lajedinho às iniciativas de melhoramento do 

tanque público.  O autor também reforça a importância da água, não só para o consumo, mas 

para a lavagem de roupas.  

As lavadeiras aparecem no texto de Lajedinho, como sujeitos que tecem suas 

experiências a partir das lidas com os mananciais, chama-se atenção para a forma como estas 

territorializavam o espaço urbano, o que as mulheres pobres dão a essa parte da cidade um 

traçado poético que ressaltaram nas memórias sobre o Tanque da Nação: 
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Mais alguns melhoramentos e a falta de água encanada levou o Tanque da Nação a 

ser o bairro das lavadeiras onde se viam sempre centenas de roupas coloridas, 

estendidas em varais improvisados, tremulando como interminável bandeira de 

retalhos sob o dourado sol da Princesa do Sertão (FERREIRA, 2006, p. 106)  

A paisagem da cidade ganha outro colorido pela ação laboral das lavadeiras, a região 

do Tanque era conhecida por ser também local de moradia de pessoas pobres, destacando 

entre elas as lavadeiras, que enquanto trabalhadoras autônomas labutavam no ganho e 

construíam suas relações sociais e culturais de autonomia. Como evidencia a historiadora 

Reginildes Santa Bárbara ao abordar a organização das lavadeiras e suas filhas num bloco 

chamado “As Melimdrosas” que marcou a micareta de Feira de Santana (SANTA 

BÁRBARA, 2009).  

Em outro ponto da crônica, Lajedinho ressalta a experiência de um personagem 

histórico que ganhou notoriedade nas relações com as águas na época, o aguadeiro, 

destacando a importância da água para o consumo humano e para o uso nas tarefas 

domésticas: 

Embora a água fosse salobra, quem não tinha outro recurso bebia da água do tanque. 

Muitos “aguadeiros” (aqueles que vendiam água em barris, sobre um animal para 

todas as casas, pois não havia água encanada), para não pagar a porcentagem do 

dono da fonte onde adquiria a água abasteciam seus barris no Tanque da Nação e 

vendiam um pouco mais barato, avisando que a água era “de gasto” e não era para 

beber (FERREIRA, 2006, p. 104-105).   

 O trecho traz, com riqueza de detalhes, aspectos que atravessavam a experiência dos 

aguadeiros com os tanques e o seu importante papel no fornecimento de água para o público 

da cidade. A negociação estabelecida entre os aguadeiros e os proprietários é um ponto que 

merece destaque, pois, a sua lida como profissional dependia das mediações das relações 

estabelecidas com proprietários e com clientes. Os clientes, por sua vez, buscavam saber a 

procedência do líquido que seria consumido e isso poderia condicionar a aceitação ou não da 

água comerciada.  

 O jornalista Juarez Bahia também focalizou o aguadeiro como personagem no 

romance “Setembro na Feira”, que assim como na crônica de Lajedinho é possível perceber a 

relação entre profissionais e clientes e a importância atribuída à procedência do fluido. 

Vejamos o diálogo entre Missuíca (aguadeiro) e coronel Farinha: 

– Água do Ponto Central/ O grito de pregão do Missuíça, com seu jegue aguadeiro, 

vem até o lugar onde está o coronel Farinha [...] / – Água do Ponto Central./ – 

Chegue-se pra cá, ó Missuíça - ordena o Coronel./ – Pronto meu Coronel./ – Compro 

toda essa água./ – Já comprou. Que vosmecê quer que eu faça?/ – Abra a torneira e 

vá servindo a quem tem sede (BAHIA, 1986, p. 45). 

O aguadeiro aparece gritando pelas ruas, oferecendo água a quem tem interesse, ele 

oferece líquido do Ponto Central, o aguadeiro e a água são trazidos pelo jegue, seu 
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companheiro de trabalho. Desenhavam-se atravessamentos sociais com os tanques, a partir de 

necessidades múltiplas e de ganhos mútuos, mas que se notabilizam pela centralidade dos 

mananciais na vida das pessoas, a ligação com eles estava muito além das necessidades, pois 

se estabeleciam como rituais de interação e convívio social. 

No romance, as fontes são parte da paisagem feirense representada pelo autor, em 

algumas ocorrências as águas e a natureza são postas nas mesmas imagens nas quais 

aparecem máquinas a motor, símbolos da chegada de elementos modernos à cidade: “Jegues, 

burros, cavalos, bois a carregar água de aguadeiros avulsos ou a pastar ao longe dão 

humanidade ao descampado aqui, à mata ali, em meio a tratores, caminhões-basculantes, 

motoniveladoras” (BAHIA, 1986, p. 76-77).  

Tanto nos escritos memorialistas de Lajedinho sobre o que foi Tanque da Nação em 

1923, como nos escritos literários de Juarez Bahia, que aparecem o aspecto da Feira de 

Santana que passa por transformações para abrigar um novo estilo de vida. Lajedinho ressalta 

os movimentos do poder público para suprir melhor as necessidades da cidade, mas não deixa 

de voltar seus olhares para os sujeitos e suas práticas, oferecendo mais detalhes da experiência 

da população pobre com as águas, assim como Juarez Bahia e o próprio Gastão Sampaio. 

Entretanto, há outros olhares sobre as águas nos escritos de memorialistas feirenses, 

destacando-se o que foi produzido pela pena de Eurico Alves Boaventura. O autor é um dos 

mais festejados intelectuais do passado feirense e seus escritos foram palco de muitas 

análises. Ao percorrer os escritos euriquianos, foi possível perceber que a vivência popular 

cotidiana de lida com as águas aparece de maneira escassa na sua obra.  

O autor produziu muitos textos acerca das suas lembranças, como das impressões 

sobre Feira de Santana no tempo em que escreveu. Os textos foram organizados por Maria 

Eugênia Boaventura no livro “A paisagem urbana e o homem: memórias de Feira de 

Santana”. São raras as imagens elencadas acima a partir de outros autores, não são 

abundantes as mulheres pobres que lavam roupas e pescam com cesto, das lavadeiras 

colorindo os tanques, assim como foge às vistas os aguadeiros e seus burricos. 

Contudo, é incorreto afirmar que as águas da cidade não aparecem na obra do autor, 

nem que a população pobre não se faz presente nos rabiscos produzidos por ele. É importante 

notar que há um ideal de cidade a ser exposto pelo autor, de acordo com o ideal não cabem os 

sujeitos populares e suas práticas “atrasadas” como cartão postal da cidade. O ponto de vista 

exposto acima pode ser confirmado a partir da análise da crônica “Vamos fazer regata na 

Lagoa”, publicada em 1967. Nela o autor parabeniza a iniciativa do prefeito da época que 

remodelou a lagoa de São José das Itapororocas.  
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A paisagem da nova lagoa pintada por Eurico Alves é atravessado pelos significados 

que a modernidade atribuiu aos espaços, rodeados de areia, coqueiros, barcos azuis, como 

estandarte a prática de esporte e os banhos dominicais. A lagoa foi comparada a lagoas de Rio 

de Janeiro e Rio Grande do Sul que figuram como exemplos a serem seguidos 

(BOAVENTURA, 2006, p.148-150).  

O modelo é ilustrativo de como o olhar “civilizado” de Eurico Alves caminha por uma 

vereda na qual não cabem as imagens populares tão destacadas por outros lembradores, 

mesmo o Tanque da Nação, tão celebrado por outros memorialistas não figura na sua obra.  

Mas, nem tudo é continuidade na história, pois, existem movimentos que expõem uma 

análise mais linear a sonoras contradições. Para não incorrermos no erro, é possível advertir 

que apesar do viés “civilizado” da obra, no que diz respeito às práticas populares como lavar e 

carregar água em jegues. Há determinados momentos que os movimentos “atrazados” 

encontram espaço na produção, o que só evidencia a vastidão de práticas que cobrem campos 

que são de interesse do autor e que talvez não pudessem ser silenciados por completo.  

Os jegues entram em cena quando o autor rememora a Lavagem de Santana, na 

ocasião a cidade era tomada por uma verdadeira festa itinerante e indo 

Com os primeiros sons da bandinha [...] tilimtavam os sincerros dos burricos dos 

vendedores de água. Eram em número grande [...] Os burricos ou jumentinhos se 

apresentavam engalanados dos mais diversos laços de pano de cor, ramos de mato. E 

lá se iam as primeiras cargas d’água do dia e da fonte, onde trabalhavam os 

aguadeiros, para a lavagem do templo (BOAVENTURA, 2006, p. 21). 

 Fica explicita, a partir do trecho acima, a importância social dos aguadeiros para a 

cidade. Eles eram muitos e não só abasteciam a cidade como, por serem os principais elos 

entre a população e os mananciais, foram incorporados ao festejo da padroeira, no qual 

acontecia também uma festa profana na qual as mulheres também cumpriam um papel de 

destaque. Não se pode descartar a possibilidade de muitas das mulheres serem lavadeiras ou 

ganhadeiras com certa vivência com as águas da cidade, pois, elas (as mulheres) que, segundo 

o autor, iam à “frente da multidão” e “entornavam o seu púcaro de água” quando a procissão 

visitava “as conhecidas e afamadas fontes da redondeza, captando água” (BOAVENTURA, 

2006, p. 21).  

 Nota-se que ao tratar da religiosidade da cidade o autor contextualiza a atuação da 

população com a água num conjunto de rituais que, apesar dos seus sentidos simbólicos 

expostos na descrição do autor, é possível extrair elementos interpretativos da materialidade 

da experiência social, com enfoque para as relações estabelecidas entre a população e as águas 

da cidade. Talvez o autor tenha se traído ao abordar o tema e se deparar com a centralidade 
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assumida pelos sujeitos que não havia dado espaço ao lembrar das paisagens urbanas de modo 

mais geral. Como também o campo da religiosidade pode ser considerado uma exceção na sua 

obra “urbana”, na qual as tradições que remetiam à incivilidade rural foram postas entre as 

masmorras do silêncio, exceto quanto dotadas caráter folclórico de tradição antiga. 

 As águas feirenses também são percebidas através de significados simbólicos ligados à 

religiosidade afrodiaspórica. Nos jogos de atribuição de sentido, destacamos inicialmente a 

literatura produzida por Muniz Sodré no livro “O bicho que Chegou à Feira”, na narrativa 

literária o autor representa no livro a Feira de Santana que, nos idos dos anos de 1960, aspira 

por transformações modernistas, mas está em franco diálogo com as antigas tradições. Ele 

chama atenção para a forma como a água está atrelada a símbolos religiosos que atravessam 

os tempos e fazem com que o passado e o presente da narrativa literária sejam entrelaçados 

por uma identidade étnica que está metaforizada pela aparição do orixá Oxumaré no espelho 

d’água dentro de uma cabaça (SODRÉ, 1991, 104-113).  

O personagem Antão lembra de quando o velho laçou uma pedra no rio e disse que o 

destino era como a pedra lançada, desde então Antão olha para a água da cacimba e passa a 

ver Lucas da Feira, a mãe de Antão e Oxumaré que saiu das águas como uma cobra. Na 

narrativa o personagem estava num estado de sonho após ter fumado canabis. A narrativa se 

passa no lugar chamado Tanque do Urubu, “situado na saída sul da cidade” que é descrito 

pelo autor como um subúrbio, uma espécie de “senzala” da cidade, pelo fato de ser um lugar 

marcado pela presença de pessoas negras (SODRÉ, 1991, p. 104-113).    

  A partir a metáfora expressa, é possível pensar outros escritos que registraram ou 

representaram as águas na vida religiosa feirense. Denilson Lima dos Santos nos ajuda a 

mapear os rabiscos e os sentidos da água na religiosidade afro-brasileira ao estudar os poemas 

de Aloísio Resende, conhecido poeta feirense que se destacou pelos escritos sobre os 

candomblés feirenses e os orixás. O autor afirma que elementos naturais como a água, terra e 

fogo são de extrema importância na cosmovisão ritual das manifestações religiosas, e é a 

partir da análise descrita que chegamos aos escritos de Resende e a importância simbólica das 

águas que são a morada de orixás, como explicito nessa passagem: “as águas da fonte que são 

de Oxum, Iemanjá, Oxumaré, Logum Edé, Nanã e Euá” (SANTOS, 2009, p. 86).   

 Nos escritos de Resende é possível perceber também a água como metáfora da 

presença do sagrado, mas destacamos a perspectiva do autor ao ressaltar as águas feirenses 

como um espaço atravessado por experiências religiosas, no poema dedicado à Mãe Filha:  

Fala-se que sua alma é tão nobre e tão tersa,/ Que a frouxa claridade anêmica da 

lua,/ Na mística lagoa enorme da Tabua,/ Com o próprio zambiapungo, horas 

mortas, conversa./ De encantados sem par a prestimosa dona,/ Sacerdotisa, enfim, de 
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Nanan Burucu,/ Que favores iguais recebe de Omolu,/ É a melhor curandeira, aqui, 

de nossa zona. (RESENDE apud MORAIS; PORTO; ASSUNÇÃO, 2000, p.54).  

Os versos dedicados a Mãe Filha carregam um conjunto de predicados e situações que 

envolvem a matriarca. No entanto, atentamos para os detalhes da narrativa, quando o poeta 

descreve o luar “na mística lagoa enorme da Tabua”, ele chama atenção para a lagoa ao se 

referir a ela como uma paisagem a ser contemplada e chama atenção para o luar “anêmico” 

visto do lugar.  

Outra questão é a “mística” que o autor atribui a Lagoa, que pode ser devido às 

práticas sociais e religiosas realizadas no local, devido à proximidade entre o manancial e a 

casa de mãe Filha que era conhecida como Mãe Filhinha da Lagoa da Tabua. É nítida a 

associação entre as águas da cidade e os sentidos simbólicos das crenças africanas 

reinventadas no Brasil. É importante chamar atenção para o fato de Feira de Santana ser 

considerada a terra de Nanã, como aparece nos escritos de Aloísio Resende, que é sincretizada 

com Nossa Senhora Sant’Ana, outra possibilidade de entendimento é que Nanã é um orixá 

que habita a lama, material muito presente nas fontes de águas doce.   

O aspecto místico atribuído à água também se faz presente no texto de Aloísio 

Resende intitulado “Mãe dágua, crônica sobre uma ialorixá de Feira de Santana”, publicada 

originalmente no ano de 1938 no jornal Folha do Norte, no qual percebe-se diversos 

elementos que tracejam relações entre o fluido e atributos religiosos afro-brasileiros. A 

crônica fala da ialorixá “Dona Raquel” que “reside no Tomba”, o escritor diz que o terreiro da 

Ialorixá é “frequentado por muita gente”, mas narra uma ocasião especial na qual ela “deu seu 

presente à Mãe dágua, em dia de semana que se findou” (RESENDE, apud Oliveira, 2011, p 

45). 

Acrescentando que 

A cerimônia que é do culto de sua excelência Iemanjá, de quem é sacerdotisa a 

conhecida Ialorishá, realizou-se no Poço do Buraco, ao Rio Jacuípe, no lugar 

denominado Tapera. [...] O presente que Dona Raquel, ao sair da sua Uê, 

acompanhada dos seus amauês obedientes, foi levar à Mãe dágua, consistia em 

vários vidros de essência, pente, fita, pó de arroz, espelho, conta, sabonete, tudo o 

indispensável a uma senhora famosa e ao mesmo tempo fidalga. Após banharem-se 

na ômin do Pôço referido, de volta da grau, feita em honra da sua guardian, 

dançaram e modularam com fervor, estrada a fora, cantigas apropriadas ao momento 

(RESENDE, apud Oliveira, 2011, p 45). 

É notório o desejo do poeta de descortinar os processos rituais, passo a passo, 

oferecendo uma riqueza de detalhes para que todos da urbe fiquem a par do que se passa no 

ritual de agrado à Iemanjá, legando inclusive um lugar para o ritual de Dona Raquel na 

memória da cidade através da sua pena. Com isso, talvez o poeta tenha pretendido combater o 



 

34 

 

preconceito que incidia sobre os candomblés, como também naturalizar práticas rituais tão 

demonizadas e perseguidas em Feira de Santana nesta época, quando sacerdotisas conhecidas 

como Mãe Filha e Dona Raquel tiveram suas casas de culto invadidas pela polícia
1
.  

Ressalta ao olhar a transposição do elemento simbólico do mar, casa de Iemanjá, para 

o poço do rio Jacuípe que, na falta do mar, metaforiza o elo da mãe d’água com a sua casa, 

onde recebe os presentes que lhe foram ofertados. O autor ainda utiliza certos vocábulos 

Iorubanos, como ômin, que significa água e destaca o banho ritual tomado pelos participantes 

da cerimônia, que voltaram pela estada de volta do Poço do Buraco a cantar.  

Contudo, as águas ganham outros espaços de percepção na escrita de Resende que 

estrapolam o candomblé, mas um espaço de contemplação e descrição de fenômenos naturais 

que só as lentes da sensibilidade poética são capazes de captar. Já chamamos atenção para o 

lirismo através do qual o autor aborda o luar da Lagoa da Tabua, todavia agora a “Lagoa” é o 

centro da trova resendiana, uma lagoa genérica, que pode ser uma lagoa específica, mas 

também pode ser qualquer das muitas constantes no território feirense: 

Lagoa 

Pleno verão ardente. Erma turva lagoa/ Na abrasada planície, ao pôr do sol, ressona./ 

Á distância, parece, um farrapo de lona,/ Que estranha mã deixasse ali perdido, à 

toa/ Nem mesmo vez por outra asa aflita revoa/ Riçando a escassa linfa./ Apenas 

turbilhona Folha seca de arbustos a girar sobre a tona,/ Com que vento, o paul, a 

remoinhar, povoa./ Fina e fria, não cai a frígida garoa,/ Nem nenúfar doirado à flor 

da água se entona,/ Que vê-lo era o prazer dos íncolas da zona./ Somente o bronco 

sapo ao charco se abandona/ E o canto surdo e rouco, ao luar, tristonho, ecoa,/ Que o 

tunante noturno em tom menor entoa (RESENDE apud MORAIS; PORTO; 

ASSUNÇÃO, 2000, p.81). 

 É encantadora a imagem poética pintada por Resende, num cenário de seca a lagoa 

resiste, abatida pela falta de chuva ela é comparada a um “farrapo de lona”, provavelmente 

devido à presença da lama. Um olhar mais atento percebe a falta de gente no cenário descrito, 

talvez a lagoa, devido à seca, já não mais comportasse os labores humanos, em que “somente 

o bronco sapo ao charco se abandona”.   

 A seca é um tema presente quando se trata do passado de Feira de Santana, no 

romance “Setembro na Feira” há fortes alusões ao fenômeno da natureza. Uma mensagem 

emblemática diante da reação frente à estiagem pode ser encontrada nas linhas do romance: 

“Se Deus não manda água, o aguadeiro traz. E se a fonte seca, Queimadinha resiste” (BAHIA, 

1986, p. 56).  

                                                           
11

 De acordo com Clovis Ramaiana Morais Oliveira, houve uma intensa perseguição aos candomblés de Feira de 

Santana na metade da década de 1930, destacando a perseguição aos famosos candomblés de Mãe Filha e Dona 

Raquel. Esse período ficou marcado pelo que o autor chamou de “caça às bruxas”, devido à intensidade com que 

se deu. Essa ação foi acompanhada de uma empreitada intelectual de vulto que contou com o periódico Folha do 
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A paisagem natural desenhada por Resende, certamente carece de humanidade, a 

natureza pena sozinha e a lagoa grita ao céu por gotas de chuva. Conversando com as palavras 

de Bahia, os escritos ganham humanidade, pobre e resistente que reside na Queimadinha e 

precisa da tão linda imagem natural pintada por Resende para sobreviver.  

Foi mencionado nas páginas anteriores um conhecido tanque que ganhou notoriedade 

na cidade de Feira de Santana, o Tanque do Urubu, espaço onde se produziram diversas 

memórias sociais, sem dúvidas. Do ponto de vista do registro intelectual, as memórias foram 

apresentadas a partir do subúrbio da cidade que ganhou o mesmo nome do tanque por muito 

tempo. Vale lembrar que Sodré narrou uma região marcada pela presença da população negra:  

Nunca se soube por que os negros da cidade de Feira de Santana haviam se agrupado 

ao longo dos anos na saída sul da cidade [...]. O fato é que ali havia gente antiga, 

gente nova, todos identificados com o bairro conhecido como Tanque do Urubu. Era 

uma senzala da cidade – de onde saía grande parte das empregadas domésticas, dos 

pedreiros, marceneiros, prestadores de pequenos serviços para os moradores 

abastados de Feira (SODRÉ, 1991, p. 104). 

No tocante ao próprio Tanque do Urubu, Antônio Lajedinho produziu uma narrativa 

memorialística que traceja explicações e causos que também permitem a construção de 

imagens sobre o espaço, a crônica tematiza o matadouro, mas chamamos atenção para o 

tanque, vejamos:  

O mais antigo matadouro que tenho notícias era em céu aberto e à margem do 

grande tanque que ficava logo abaixo do Tanque da Nação. Este local ficou 

conhecido como o Tanque do Urubu, pois, nos dias de matança de gado, as fateiras 

lavavam os fatos dos bovinos na beira do tanque, deixando, assim, restos de vísceras 

que atraíam os urubus para o local, formando uma constante reunião deles. Daí o 

povo apelidar o local como Tanque do Urubu, onde hoje está, salvo engano, parte do 

conjunto Feira IX (FERREIRA, 2006, p. 160). 

 

Não é difícil perceber semelhanças entre as duas narrativas que abordam o Tanque do 

Urubu. Nos dois relatos é possível perceber o espaço (bairro), como espaço de trabalho, sob o 

olhar de Lajedinho tanto no matadouro como no próprio tanque com as fateiras. O aspecto do 

trabalho e da especificação do recorte étnico do bairro ganha relevo na narrativa de Sodré e 

nos faz pensar a cor das fateiras, mulheres que ganhavam o seu sustento nas relações de 

disputa e solidariedade estabelecidas na beira do tanque e tinham os Urubus como 

concorrentes.   

Também é importante atentar para o que Sodré chama atenção, o fato de o bairro ser 

formado por trabalhadores que prestam serviço para a população mais abastada, citando, entre 

outros, as trabalhadoras domésticas, que, assim como as lavadeiras, estavam em contato direto 

                                                                                                                                                                          

Norte como principal porta voz.  A notícia trabalhada pelo autor da conta de localizar a macumba de Mãe 

Filhinha da Lagoa da Tabua em frente à estrada que vai para São José (OLIVEIRA, 2016, p. 82-99).  
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com os tanques da cidade, uma vez que realizavam a lavagem de roupa para os patrões e todo 

tipo de uso nas suas próprias casas. 

 A partir do debate realizado na presente seção, é necessário perceber que apesar de não 

haver um direcionamento memorialístico que se preocupe apenas com as águas da cidade, ela 

aparece de diferentes formas em textos de diferentes autores. É possível afirmar que a relação 

da população com as águas foi posta em “lugares de memória”, de formas diferentes, mas que 

guardam bastante similitude pela importância atribuída às águas na cultura feirense, nas 

primeiras décadas do século XX. 

Destaca-se também que as memórias foram produzidas a partir de experiências 

construtoras de territórios, ou espaços, de atuação à medida que inscreveram, ritualmente, 

narrativas corporais que fizeram de certos lugares da cidade (no caso as fontes, tanques e 

lagoas) espaços marcados pela presença de trabalho, sociabilidade e práticas religiosas de 

sujeitos que se apropriaram dele produziram uma identidade com o lugar.  

Isso pode ser observado no conteúdo dos documentos trabalhados, evidências que 

estabeleceram lugares de memórias, mas não se pode esquecer a territorialização dos 

mananciais por parte da população negra de Feira de Santana já havia inscrito nos espaços a 

lembrança de suas práticas, que foram registradas pelos memorialistas. De fato, a população 

negra é, via de regra, percebida por sua lida com as águas, devido aos trabalhos braçais 

realizados pelos descentes de escravos, suas habitações nas periferias da cidade, onde se 

situavam os tanques, e mesmo por suas cresças tanto sincretizadas com as celebrações 

católicas, como práticas de culto aos orixás aproximavam a população negra das águas da 

cidade. 

 No segundo capítulo, abordaremos, mais de perto, as experiências da população 

feirense com os mananciais. As narrativas nas quais os próprios sujeitos históricos são 

questionados sobre atividades como lazer, usos, sociabilidades e conflitos nas águas da 

cidade. 
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 CAPÍTULO II:                                           

SOCIABILIDADES, USOS E CONFLITOS NAS ÁGUAS 

DE FEIRA DE SANTANA 

 

A Força Que Nunca Seca 

Já se pode ver ao longe/ A senhora com a lata na cabeça 

Equilibrando a lata vesga/ Mais do que o corpo dita 

O que faz e equilíbrio cego/ A lata não mostra 

O corpo que entorta/ Pra lata ficar reta 

Pra cada braço uma força/ De força não geme uma nota 

A lata só cerca, não leva/ A água na estrada morta 

E a força nunca seca/ Pra água que é tão pouca 

Vanessa da Mata 

 

Na segunda parte do trabalho mergulharemos mais a fundo nas experiências sociais, 

no que diz respeito as suas relações com as águas. Para alcançar tal feito, laçaremos mão de 

documentações que nos aproximem mais do cotidiano da cidade da primeira metade do século 

XX, de 1900 a 1950. O foco da interpretação é a análise de processos crimes cotejada com 

fontes como literatura, memórias e imagens. Entretanto, observaremos a Feira de Santana 

entelada a partir da análise das fontes sem perder de vista a riqueza memorial trabalhada na 

primeira parte, que está em franco diálogo com as experiências trabalhadas.  

O trabalho com os processos crimes permitiram uma observação microscópica do 

cotidiano citadino, que se distanciou da descrição mais geral e permitiu um olhar 

singularizado, a partir de cada caso e experiência diferente que ensejou a percepção das 

singularidades que conformavam a lida popular com as águas da cidade. Oportunizando a 

abordagem de questões como lazer e sociabilidade, visando os tanques como locais de 

encontro onde se traçavam arranjos que desembocavam na urditura de solidariedade, 

sociabilidades e conflitos.  

Outrossim, foi possível observar os usos sociais que se fazia das águas, partindo do 

principio que as relações entre a sociedade e os elementos naturais não podem ser vistos de 

maneira essencializada, mas construída historicamente a partir das idiossincrasias da cultura 

que dialoga com estes. Outra dimensão cotidiana são os conflitos de interesse sobre o uso e 

posse dos mananciais, que também estão escritos dinâmica de poder que atravessou os tempos 

em Feira de Santana.  

Fica expresso também o caráter popular das lidas com a água (como já foi observado 

anteriormente), uma vez que a dinâmica de trabalho e lazer nos reservatórios constitui parte 
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da dinâmica de vida das classes subalternizadas. Quando o marcador racial pôde ser 

observado, notou-se que a identificação da cor parda se destacou, o que pode ser entendido 

como preponderância de pretos e pobres na lida com as águas da cidade
1
.  

A historiadora Mayara Plácido Silva atenta para o caráter de intersecção entre os 

ambientes urbano e rural para caracterizar o que os contemporâneos e memorialistas 

chamaram de subúrbios da cidade (SILVA, 2012, p. 55-56). Estão inclusos na definição locais 

como Alto do Cruzeiro, Calumbi, Olhos D´,água, Tanque do Urubú e Tomba. Entendemos 

que tal noção abrange as experiências de intercâmbios urbanos e rurais que comportavam 

sujeitos sociais que viviam de labores ligados ao rural como vaqueiro e aguadeiros que 

serviam nas fazendas da região. A autora destaca a presença de fazendas nas áreas urbanas e 

as sociabilidades rurais que compunham o ambiente da urbe feirense. Alguns casos abordados 

em seguidas trazem elementos de sociabilidades que foram combatidas pelos discursos 

civilizadores, mas que se mantiveram presentes na vida da população da cidade. 

 

2.1 Atividades de lazer nas águas de Feira de Santana 

As práticas de entretenimento são entendidas aqui no sentido amplo, que comportam 

tanto atividades prazerosas envolvendo a atividade corporal, lúdicas e formativas, como 

abarcam a interação social como componente importante para o estabelecimento de redes de 

produção de sensações significativas na trajetória dos indivíduos. Dialogamos com as 

contribuições de Joffre Dumazedier para abordar uma noção ampliada de lazer, ao pesquisar a 

recreação popular. Em busca de melhor compreender as práticas das classes pobres e média-

alta nas águas de Feira de Santana, valemos das frutíferas contribuições do autor, que pensa o 

lazer não apenas como tempo livre do trabalho estafante.  

Nesse sentido,  

O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda 

para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação 

social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se 

das obrigações profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER, 2000, p. 34). 

                                                           
1
 Chamamos atenção para o que Hebe Mattos chamou de silêncio da cor, ausência de referência à cor das 

pessoas (na maioria das vezes presentes apenas nos exames de corpo de delito) nos processos, como também o 

uso de categorias que podem silenciar a pertença de certos indivíduos à população negra. Ambos os movimentos 

foram verificados durante o trabalho com os processos crimes de Feira de Santana, nos quais a categoria “parda” 

é recorrente para caracterizar induvíduos que tinham profissões, atuação social e sociabilidades pretas 

(MATTOS, 2013, p 101-112). As declarações de cor podem ser contrastadas com as imagens das páginas 51 e 

56 onde a presença negra é marcante nos fontes, o que não se reflete nos autos do processo. 
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O autor também chama atenção para as sociabilidades estabelecidas nas atividades de 

lazer, a questão merecerá atenção especial com o objetivo de mapear as práticas diversão em 

grupo que tem como locus de ação os mananciais urbanos e rurais de Feira de Santana. 

Para além das praticas de recreação, também pensaremos as sociabilidades nas águas 

da região, principalmente no que diz respeito ao uso social de fontes. Alguns processos 

conflituosos trabalhados demonstram convivências diárias, relações de encontro e 

socializações várias, mesmo em momentos de disputas pensaremos os tanques como 

catalisadores de lazer e sociabilidade em Feira de Santana.   

No dia vinte e um de agosto de 1902, o subcomissário de polícia ouviu a testemunha 

Manoel Ventura Pereira, com vinte e seis anos de idade, solteiro, natural e residente no 

distrito de Almas, onde se dá o processo. Manoel foi convidado a testemunhar sobre o 

falecimento do jovem Pedro Silva de Cerqueira no lugar denominado Fonte Grande, na 

localidade de Guaribas. No depoimento de Manoel consta que foram ele: 

E mais companheiros tomar banho em um tanque por nome fonte Grande, no lugar 

denominado Guaribas, estando eu e mais companheiros dentro d’água e o Pedro 

Silva estava na bera d’água também tomando banho, eu disse Pedro vamos nadar, 

ele levantou-se e agarrou-se comigo, eu com o peso dele estava no berço do peral 

fundiamos depois de ter bebido muita água ele me soltou eu sai e ele ficou no fundo 

d’água, os companheiros que ali estavam tentaram para pegar o Pedro não puderam 

encontrar, com espaço de meia hora procurou-se uma outra pessoa que soubesse 

mergulhar, mergulhou e encontrou já morto no fundo d’água agarrado em um pau de 

cerca que tem dentro da dita fonte.
1
  

A infelicidade da morte de Pedro e a produção do processo para apurar as causas e 

circunstâncias de sua morte possibilitou que fosse registrado o depoimento de Manoel, que 

encarou a personificação das leis dos Estados Unidos do Brasil, como se chamava o país na 

época. Ele disse, e certamente não foram suas as palavras escritas no texto lido, o que 

aconteceu no fatídico dia. Pretende-se chamar atenção, para a atividade realizada por Pedro, 

Manoel e demais companheiros, moradores da zona rural do município de Feira de Santana, 

que forjaram entre si, a partir de práticas culturais preexistentes, uma atividade de lazer, isto é, 

tomar banho na fonte. Mas ao contrário do que se possa pensar à primeira vista, não se trata 

de é um banho qualquer, é um evento social. Numa comunidade rural, oito rapazes saíram 

para se banhar numa fonte da região, que talvez pelo adjetivo que a caracteriza (grande), a 

Fonte Grande se destacasse entre as demais.  

Certamente, a localidade de Guaribas não contava com as modernagens que 

caracterizavam cidades como Rio de Janeiro, onde a população ia ao cinema, contava com 

rádio e forjava espaço de sociabilidade e diversão entendidos como modernos. Na época, uma 

                                                           
1
 Processo Crime:  E: 02 Cx: 45 Doc: 753. CEDOC/UEFS. 1902 
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das opções como atividade de lazer era o banho de fonte, que reunia os amigos, a partir do 

qual se forjava gracejos como pode ter sido o que levou Manoel a convidar Pedro, que 

aparentemente não sabia nadar, para banha-se com ele. Pedro acabou agarrando o rapaz mais 

velho que antes de se desgarrar do companheiro bebeu muita água. É importante atentar que 

todas as testemunhas presentes eram adultas com mais de vinte anos, o mais velho tinha idade 

de quarenta anos. Sendo assim, nota-se que não se trata de uma brincadeira de criança ou 

adolescente, mas uma prática de adultos que provavelmente buscavam lazer e distração. 

Também é preciso situar que, embora possa se tratar de um banho do ponto de vista higiênico, 

o caráter de lazer e distração fica expresso não só na “brincadeira” que resultou no 

afogamento, mas no também na sociabilidade estabelecida entre os participantes do referido 

banho. 

Na documentação consultada no arquivo do CEDOC/UEFS, podem ser encontrados 

no catálogo de processos crimes outros registros de afogamentos que denotam o banho como 

prática social de lazer para a comunidade feirense. Num outro caso facilmente identificado no 

acervo documental, visualizamos, já na cidade de Feira de Santana, um caso de afogamento 

que, apesar das poucas páginas, permite uma descrição pormenorizada.  

O processo em questão, data do ano de 1949, a partir do depoimento do jovem João 

Batista ramos, que se identificou como “brasileiro, maior, casado, alfaiate, com vinte e seis 

anos de idade e residente nesta cidade”. A testemunha prestou depoimento ao Capitão 

Antônio Rodrigues de Souza no dia vinte e sete de outubro de 1949, o relato foi colhido 

através do datilógrafo, o que denota uma mudança de hábitos, como foi discutido no capítulo 

anterior. Vejamos o texto assinado pelo declarante: 

Hoje cerca de oito horas da manhã saiu com seu tio José Pereira Suzart do local de 

sua residência, onde também vivia o seu referido tio, para um passeio até a ponto do 

Rio Jacuípe; que chegados lá José Pereira Suzart convidou o declarante para irem 

tomar um banho; aceitando o convite do seu tio dirigiu-se com o mesmo até um 

local situado a cerca de um e meio quilometro, onde logo depois que foram 

chegados, seu tio bebeu um pouco de cachaça que levava numa garrafa em seguida 

tirando o paletó e a alpercata e caiu n’água; que após Suzart ter mergulhado 

surpreendeu com a demora do mesmo.
1
  

Quando perguntado qual a explicação por seu tio ter se afogado sabendo nadar, num 

local onde o rio não é largo e ser ter pedido socorro, João Batista respondeu que seu tio estava 

profundamente acometido por uma doença que o teria deixado muito fraco. O fato é que o 

processo não seguiu adiante, mas antes de ser encerrado outras testemunhas foram 

entrevistadas, alguns homens que segundo João Batista e eles próprios estavam pescando no 

Rio Jacuípe no momento do acontecido e tentaram socorrer a vítima.  
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No dia três de novembro de 1949, foi ouvido João Rosendo Magalhães que se 

identificou como “brasileiro, maior, solteiro, com quarenta e quatro anos de idade, analfabeto, 

lavrador [....] e residente no lugar Rio Jacuípe deste Município”. Vejamos o que consta no 

depoimento prestado,  

No dia vinte e sete do mês de outubro [...] estava ele declarante em companhia de 

muitas pessoas inclusive Severiano de Tal, Izaias de Tal, Justino de Tal e Antonio de 

Tal que estavam reunidos para fazerem uma pescaria, isto por volta das onze trinta 

horas mais ou menos; que nesse interim dissera ao declarante que tinha um homem 

morto dentro do rio. [...] o declarante deixou dois dos companheiros tomando conta 

do rapaz e o declarante cuidou imediatamente de mergulhar e depois de quinze 

minutos encontrou o corpo do afogado que veio a saber que se tratava de José de 

Tal; que o poço onde se jogou José é bastante fundo e não é para todo mundo para 

mergulhar naquele poço; que por declarações de João veio a saber que José tinha 

bebido cachaça, acrescenta que quando o declarante esteve com João notou que este 

também não estava no seu estado normal.
2
  

Uma terceira testemunha, Izaias Catarino de Almeida reforça que estava se preparando 

para a pescaria com demais companheiros e que o referido poço é conhecido como Poço do 

Dantas. No exame de corpo de delito, José Suzart é descrito como pardo, careca, de cabelos 

lisos e grisalhos e portava um paletó e uma calça com cinto velho.  

Os detalhes nos permite pensar diversas questões a respeito da vida e das práticas 

exercitadas pelos sujeitos em questão. Logo de cara fica explícito que a família de João 

Batista não é das mais pobres, sabendo este ler e escrever e com uma profissão de caráter 

mediano. Muito provavelmente ele também não era rico, mas certamente tinha condição 

material melhor do que a maioria da população feirense. Nota-se que o banho em mananciais 

não é uma prática que caracteriza apenas a população pobre e iletrada, talvez seja uma prática 

que atravessa a sociabilidade dos grupos medianos embora em abrangência e intensidade 

menor.  

Voltando ao trágico acontecimento, o depoimento de João Batista dá a entender que o 

banho foi uma mera casualidade, ele que teria saído com seu tio para um passeio matinal 

regado a bons goles de cachaça, parece ter se surpreendido com a decisão do tio de tomar 

banho no Rio. Mas, independente da intencionalidade prévia de tomar banho, o fato é que a 

atividade sugere prática de lazer, sobretudo para um enfermo que, segundo o depoimento do 

sobrinho, se encontrava abatido e fraco devido ao acometimento de uma doença.  

Engana-se quem pensa que o banho é a única forma de lazer encontrada nas águas 

feirenses. Chamamos atenção agora para a pesca praticada por João Rosendo e seus muitos 

companheiros. Uma prática que logicamente pode ser uma atividade de trabalho, ou mesmo 

                                                                                                                                                                          
1
 Processo Crime: E: 02 Cx: 53 Doc: 892. CEDOC/UEFS. 1949. 
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 Idem 
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para o sustento familiar, todavia, revestida de caráter coletivo, exercida por sujeitos que se 

identificam como lavradores. O que permite a leitura de sujeitos que viviam momentos de 

pescaria não apenas como atividade complementar para sustento de suas famílias, mas 

também como oportunidade de se juntar, socializar uns com os outros e quebrar a rotina, 

através de uma atividade que tem um caráter notório de prazer e excitação, principalmente em 

momentos de sucesso quando se consegue tirar o peixe d’água. 

A discussão em questão nos leva aos banhos de Rio, como também insere a população 

média como produtores de relações de lazer e sociabilidade nas águas de Feira de Santana. 

Está presente nas memórias de Antônio Lajedinho sobre a Ponte do Rio Branco. O autor 

apresenta a ponte e sua importância socioeconômica para a cidade, na circulação dos 

incipientes automóveis da época, como também para o intenso tráfego bovino dos rebanhos 

de “Goiás, Minas Gerais e do sertão no geral” (FERREIRA, 2006, p 53).  

De acordo com o escritor, a ponte foi inaugurada no ano de “1915/17” para “sanar os 

problemas que as enchentes causavam, deixando o sertão isolado” (IDEM). Mas, a região da 

ponte também era vista como área de lazer pela população feirense, Lajedinho destaca 

práticas que, ao que parece, eram espécie de rituais de lazer e sociabilidade da elite feirense. 

Vejamos a partir da ótica do próprio autor: 

Os feirenses também usavam a ponte como área de lazer, fazendo grandes 

piqueniques aos domingos, a princípio caminhando e depois em pequenos 

caminhões e posteriormente em marinetes. Além de uma feijoada que se levava 

pronta, não faltava uma boa vitrola para a matinê dançante. A parte da manhã era 

reservada para o banho, que tinha os lugares definidos de homens e mulheres. Á 

tarde, após o descanso do almoço, dava-se início à tarde dançante que ia até as 

dezessete horas, quando se regressava para a Cidade (IDEM)  

  O cenário pintado é realmente encantador, ele atravessa o tempo demarcando alguns 

elementos de sua passagem, pois, antes o trajeto era realizado caminhado, depois em 

pequenos caminhões e depois em marinetes. A narrativa do articulista denota sociabilidades 

de elite, cena na qual aparecem os grandes piqueniques, nos quais não faltam as vitrolas e as 

matinês dançantes, aliás o papel da dança nas atividades recreativas vistas aqui merecem ser 

destacadas, a exemplo da vesperal à beira do Rio Jacuípe, precedida pelos banhos e pelo 

almoço, é um verdadeiro festival. Na leitura atenta ainda merece destaque a separação de 

gênero na hora do banho, rezando a cartilha da boa moral da época. 

Os dançantes eram embalados ao som de uma boa vitrola, dispensava-se a rudeza dos 

batuques para aderir ao aparelho mais moderno, que combinava com os veículos que 

conduziam os dançantes. Pode-se pensar tal sociabilidade como tentativa de lazer de elite 
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distante das práticas das “classes perigosas”
1
 que estavam assentadas justamente onde haviam 

boas lagoas para se banhar. As lagoas se tornavam uma espécie de território dos pobres, pois, 

estavam situados nos ditos subúrbios da cidade, espaços cujos costumes que lhes 

atravessavam estavam mais ligados aos aspectos rurais, dos quais as elites pretendiam se 

distanciar. 

Nos escritos literários de Eurico Alves também é possível observar o banho como 

prática de lazer. A partir olhar autoral, observa-se uma natureza personificada cheia de 

sentimentos, sentidos e desejos que podem ser interpretados justamente como parte do 

imaginário que perpassam os espaços. É mirando de uma ótica sensual que o autor apresenta o 

corpo da mulher diante dos elementos naturais, valorizando sensações instintivas, o que 

sugere uma certa harmonia dialógica entre a personagem Ziza  e o ambiente que a circunda: 

Certa feita, na casa do tio, em beira-rio, fora ao banho com as primas de 

manhãzinha. A Titã entrou n'água. O rio esgarçou-se num arrepio, como alva corola 

e se fez ainda grinalda de flores de calumbi, para guardar a carne morna de sono da 

menina. Quinha se ficou a olhar [...] Outro arrepio na carne limpa de Ziza, tudo 

eriçado. Seios, gritando. E o vento lambia-que-lambia todo aquele deslumbramento 

de carne adolescente. Meteu o pé n'água[...] Retirou o pé ligeiro. Molhou a mão 

direita n'água fez um pelo-sinal apressado e tibum!... no rio. Rápido rolar de pérolas 

farfalhou à tona do rio, cobrindo-lhe o corpo (BOAVENTURA, 2009, p. 45-46). 

 O trecho permite múltiplas vias interpretativas. Preferimos enveredar pela que observa 

o autor como construtor de sintonias entre os humanos e a natureza, ao permitir afluir do 

imaginário o rio que se arrepia tal qual a banhista, que abre os seus flancos para abrigar a 

carne humana numa conjunção poética efusiva. Alguns adjetivos pintam as cores e sensações 

através das quais a literatura conforma o imaginário leitor, expressões como “carne limpa” e 

“carne morna” faz pensar que as primas eram certamente mulheres brancas, que relacionadas 

com as memórias de Lajedinho mantinham separação por de gênero na hora do banho, 

sobretudo, o banho muito mais íntimo, praticado entre as primas, na casa do tio de 

manhazinha.  

No texto de Boaventura, o lazer urdido em torno das águas acontece no ambiente rural. 

É exatamente o diálogo entre a água e a carne, o frio, o arrepio que produzem a metáfora do 

prazer, do desafio em enfrentar a água. Só pode desfrutar da sensação quem se dispõe a tal, 

quem não se dispõe fica a contemplar, como Quinha, o prazer do banho.  

A partir das leituras acima, é possível perceber, ao contrário das hipóteses iniciais da 

pesquisa, que camadas médias e altas também se mantinham aproximação com as águas da 

                                                           
1
 O conceito é abordado no sentido da produção narrativa que visualizava pobres e pretos como um problema a 

ser comabatido no Brasil. As práticas e representações desse processo também se fizeram presentes em Feira de 

Santana durante o período estudado, inclusive na produção de territórios e dos sujeitos que os ocupam 

(CHALHOUB, 1996, p. 23-24).   
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cidade no que diz respeito a atividades de recreação. As atividades demarcam justamente os 

elementos distintivos entre os grupos sociais mais elitizados, como vitrolas, caminhões e 

marinetes, matinês, além de um imaginário moral e de cor que ratificam seu lugar social. Fica 

evidente como os grupos atravessam suas práticas de lazer com elementos culturais e 

ideológicos que marcam as suas experiências sociais, o que fica evidente nos casos abordados. 

 

2.2 Sociabilidades e Conflitos 

Ainda trilhando o caminho das sociabilidades construídas em contato com os 

mananciais, nos deparamos com o processo crime, datado de 1908, no qual Maria Matina, 

Basílio de Tal e o neto do casal agrediram Simplícia do Espírito Santo e Maria Gregória a 

golpes de cacetada após elas irem buscar água na fonte, tendo ambas ficado lavadas em 

sangue e sendo socorridas por pessoas que estavam no local. A agressão aconteceu no distrito 

de São José das Itapororocas e pode-se extrair do caso alguns indícios de sociabilidades nos 

ambiente da fonte que era compartilhada, no processo não há referências a um suposto 

proprietário.
1
 

Apresentando com as devidas menções as vítimas, constata-se que se tratam de duas 

mulheres que vivem juntas. A mãe se identificou como “Simplícia Bernarda do Espírito 

Santo, com quarenta anos mais ou menos, viúva, filha de Bernardina de Tal, natural do lugar 

denominado Catinga, residente do Distrito de São José e vive da lavoura”, a outra vítima é a 

filha de Simplícia, que se identificou como “Maria Gregória, com vinte e dois anos de idade, 

solteira, filha de Nicolau Pereira já falecido, natural da freguesia de São José e lavradora”.  

Dadas as devidas honrarias de apresentação, vamos aos fatos, por partes, pois, temos 

dois casos de agressão a serem tratados. Primeiro, apenas Maria Gregória foi surpreendida e 

agredida por Maria Martina, o fato ocorreu após a mãe da primeira ter discutido com Basílio, 

devido a entrada dos animais dele na lavoura de Simplícia Bernarda. Depois mãe e filha 

foram vítimas de agressão por parte de Basílio, sua esposa e seu neto.  

Maria Gregória prestou depoimento à polícia e relatou como se deu o fato do qual saiu 

vitimada. Saberemos do ocorrido pelo que foi extraído do depoimento da própria vítima:   

Em fins de julho do ano próximo passado indo buscar água em uma fonte que fica 

próxima a casa de sua morada foi inesperadamente atacada por Maria Martina a 

mulher de Basílio de Almeida, recebendo uma cacetada que prostrou ela perguntada 

no solo e nesta ocasião foi ela perguntada agarrada por Maria Martina que jogando 

ela perguntada dentro de uma fonte de cabeça para baixo, salvando-a nesta ocasião 

algumas mulheres que se achavam na referida fonte. Quando no dia desessete do 

corrente foi com sua Mãe a dita fonte buscar água inopinadamente foi ela 

                                                           
1
 Processo Crime: E: 02  Cx: 44 Doc: 741. CEDOC/UEFS. 1908. 
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perguntada e sua Mãe atacadas por Basílio d’Almeida, sua mulher Maria Martina e 

um neto do mesmo Basílio de nome Olino de tal.
1
  

Quando perguntada qual teria sido o motivo de ela ter sido jogada na fonte Maria 

Gregória respondeu que foi por um rixa entre sua mãe e Basílio, mas para fins de análise cabe 

atentar para o fato de a última agressão ter sido, de certa forma, premeditada, e o ponto de 

encontro que permitiu o cruzamento de trajetórias foi exatamente a fonte. Talvez, no segundo 

ataque relatado, os agressores tenham pensado justamente nos hábitos das vítimas, como nos 

seus próprios. Ir à fonte era uma questão de necessidade de diversos habitantes locais, o que 

fica expresso na presença das mulheres que ajudaram a socorrer a vítima. Também aparecem 

como testemunhas homens que disseram ter presenciado a cena e se estes não estavam no 

local, foram prontamente atraídos pelo acontecido. O fato é que a fonte era um local, 

inevitável, de encontro e socialização para os habitantes da zona rural de Feira de Santana.  

Depois da primeira agressão, Simplicia Bernarda disse ter ela saído prontamente 

“armada com um pau em direção à fonte procurar a algoz de sua filha e, de facto, encontrou 

na mesma fonte Maria Martina mulher de Basílio d’Almeida e travaram-se em razões 

resultando sairem ambas com pequenos arranhões”. Provavelmente, na primeira agressão, 

Maria Martina, não foi à fonte apenas agredir a filha de Simplicia Bernarda, deve também ter 

ela ido apanhar água ou realizar alguma atividade laboral, mas tendo a ocasião do encontro 

permitido, ela agrediu a jovem. Já na segunda ocorrência, parece ter sido premeditada, pois, 

segundo Maria Gregória, os agressores “se achavam armados de facão e cacete”, o que fica 

também expresso no depoimento das testemunhas que usaram o termo “tocaia” para descrever 

a situação da segunda agressão.
2
 

Outro processo crime consultado, demonstra a dimensão de encontro nas 

proximidades de fontes da zona rural de Feira de Santana. O caso resultou na morte de 

Cristina Brito, por ter sido esta vitimada com graves pauladas que foram desfechadas por 

Helenita Paula do Nascimento, Zenabia Guilhermina de Lima e Luiza de tal. O crime 

aconteceu no distrito de Humildes no ano de 1921. As pessoas que presenciaram ou ouviram 

falar das agressões atribuem-nas ao fato de Helenita ser casada com Vicente, que nos últimos 

dias tinha passado a viver com Cristina. Na ocasião de encontro, Helenita estava em 

companhia de Zenabia e Luiza e Cristina caminhava com Domingos Graciliano, garoto de 

treze anos que testemunhou quando “indo juntamente com Cristina de Brinto buscar água na 

fonte do brejo, de volta em caminho encontraram com Helenita, Zenabia e Luiza”. Ainda 
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segundo o depoente, elas teriam chamado Cristina de “burra descarada” quando a vitima disse 

que “burra descarada eram elas” e “Helenita que estava armada em uma pua de piar cavalo e 

as outras companheiras armadas de cacete”, deram na vítima. A testemunha ainda disse que 

pessoas do lugar chamado Pagão viram o acontecido e não defenderam Cristina que faleceu 

no dia seguinte em decorrência dos ferimentos.
1
 

Assim como no caso trabalhado acima, observa-se uma espécie de premeditação, visto 

que as agressoras estavam já armadas, aproveitando-se da ocasião em que a vítima foi à fonte 

do brejo para descarregar-lhes cacetadas. A vítima, assim como suas agressoras, estavam 

acompanhadas quando se dirigiam ao tanque, o que indica uma espécie de costume de ir  em 

grupo para o lugar. A presença de várias pessoas conhecidas na proximidade do local onde 

aconteceu o crime, não impediu que a violência ocorresse. 

 

2.3 Usos dos mananciais de Feira de Santana 

A partir do que foi abordado até aqui, é possível sintetizar diversos tipos de usos 

sociais dos tanques. Na presente seção, buscaremos pensar as usanças do ponto de vista 

microscópico, intentando entender importantes detalhes da apropriação das águas da cidade e 

como os sujeitos envolvidos nas relações urdiam seus arranjos de sobrevivência na lida diária 

com as águas. Inicialmente, é preciso especificar sobre quais práticas que estão sendo 

pensadas: são os usos que não estão necessariamente ligados com o lazer, mas fazem parte da 

rotina de trabalho (profissional ou doméstico) da população feirense. Logicamente, também 

serão pensadas as sociabilidades decorrentes do compartilhamento dos espaços dos tanques e 

fontes, o que coloca em cena sujeitos como lavadeiras, aguadeiros e domésticas que com as 

atividades garantiam o sustento dos seus lares e também pessoas que realizavam atividades 

domésticas nos locais. 

Para rastrear teoricamente as práticas dos sujeitos com as águas, usar-se-á o conceito 

de usos elaborado por Michel de Certeau. O autor pensou os usos para além do mero consumo 

cultural no contexto da indústria de massas, abordando os usos a partir das táticas manuseadas 

pelos subalternos para “golpear” e conseguir pequenos ganhos contingenciais em sobre o 

sistema social que os oprime. O conceito é apropriado para o contexto das experiências 

populares com as águas, pensando as táticas de resistências elaboradas pelos trabalhadores 

pobres numa sociedade na qual a elite urdia práticas que se distanciavam da ruralidade vista 

como atrasada. Os trabalhadores viviam do labor e se deparavam com relações repressoras 
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por parte do poder público e dos proprietários, eles teciam urdituras sociais que lhes 

permitiam “ganhar” o sustento perante uma realidade adversa, tecendo sentidos de 

sociabilidade e solidariedade no âmbito do trabalho. Assim, sujeitos como lavradores, 

lavadeiras, aguadeiros, domésticas, dentre outros, construíam seus espaços de vivência numa 

cidade que se organizava para expulsar do seu seio esse tipo de subjetividade subalterna 

(CERTEAU, 2014, p. 88-91). 

Pensando a questão da utilização das fontes em Feira de Santana, a historiadora 

Mayara Pláscido Silva afirma que, “as fontes são citadas em 18% dos inventários dos menores 

proprietários. A utilização coletiva destes reservatórios era, portanto, fundamental na rotina de 

trabalho com a terra e criação de animais, sobretudo em uma região que sofria os efeitos de 

sucessivas estiagens” (SILVA, 2016, p. 122). 

É nítida a relevância atribuída aos reservatórios no contexto rural em Feira de Santana. 

Mesmo o contexto urbano dependeu por toda a primeira metade do século XX do 

abastecimento realizado a partir da distribuição da água retirada de manadeiras como Tanque 

da Nação, Lagoa Grande, Ponto Central, Fonte do Mato e Fonte do Valado. As lagoas de feira 

se situam principalmente às margens do centro da cidade onde havia relações bastante 

ruralizadas. No mapa abaixo, fica nítido o caráter marginal dos mananciais feirenses em 

relação ao sítio urbano inicial da cidade, mas na medida em que ela cresce vai de encontro às 

águas. A urbe marcha em direção as nascentes que proporcionaram condições de 

sobrevivência a uma população constituída de migrantes que buscavam uma vida melhor e se 

alocarou às margens do centro. 
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IMAGEM I: MAPA DE FONTES E TANQUES DE FEIRA DE SANTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMFS, 1968, 2003. 

Elaboração: SANTO, 2011 - Modificado 
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Nos trabalhos de pesquisa, encontramos um caso de lesão corporal no qual estão 

expressas diversas facetas dos usos das águas e sociabilidades estabelecidas em torno das 

mesmas. Trata-se de um caso no qual Galdina Maria de Jesus acionou a polícia do município 

de Feira de Santana, no ano de 1923, por ter sido agredida por Sizenando José Pereira. Os 

ritos processuais foram postos em execução e a vítima foi convidada a se identificar perante o 

escrivão, ao que ficou registrado que: “Respondeu chamar-se Galdina Maria de Jesus, com 

cinquenta anos de idade mais ou menos, solteira, filha de Maria de Lourdes S. Pedro, natural e 

residente desta cidade, de profissão doméstica, não sebe ler nem escrever”, acrescenta-se 

ainda que os peritos responsáveis pelo exame de corpo de delito identificaram-na como 

“parda”.
1
   

No momento da agressão que gerou o processo, estavam Galdina Maria e outras 

quatro mulheres, que figuram nos autos como testemunhas, lavando roupas na Fonte do Mato, 

nos Olhos D’águas em Feira de Santana. Algumas das mulheres identificaram a agredida 

como “companheira de fonte” e disseram ainda que tentaram tirar a mesma das mãos de 

Sizenando que chegou a empurrar e ameaçá-las. As declarações denotam que havia uma 

convivência cotidiana entre as companheiras de trabalho, realizado na fonte em que algumas 

tiravam o seu sustento e outras realizavam suas tarefas domésticas, mais que isso, desvela 

também a solidariedade estabelecida entre elas que se viam como companheiras.  

De agora em diante atentaremos ao que foi escrito pelo escrivão, Anacleto Dias 

Carvalho, da versão fornecida por Galdina Maria: 

Respondeu, que ontem as cinco para as seis da tarde estando ela respondente, 

lavando roupas na fonte do matto no lugar de nome olhos d’água e um menino filho 

de Zacarias carroceiro tirando água, quando chegou Sizenando José Pereira e foi se 

chamando ao menino por este estar tirando água dando umas bofetadas no menino, 

subindo no paredão da fonte e foi dizendo: Aqui nos olhos d’água tem umas quatro 

feiticeira se dirigindo a ela respondente com grande descompostura dizendo ela 

respondente o que foi que eu lhe fiz Sinenando, nunca lhe ofendi, ao dizer isto o 

mesmo Sizenando sacou de um facão não deixando ela respondente levantar-se 

dando-lhe diversas pancadas fazendo-lhe os ferimentos e contusões.
2
   

É importante atentar, de início, para as formas de usos e sociabilidades expressas no 

depoimento, a vítima fala do menino filho de um aguadeiro, ou carroceiro, que tirava água da 

nascente. A menção indica que tanto aguadeiros como lavadeiras trabalhavam nas fontes e 

mantinham relações de sociabilidade no espaço de trabalho. Aparentemente o pai do menino 

o, “carroceiro Zacarias”, não estava presente, mas seu filho provavelmente tirava água que 

seria transportada e vendida pela cidade em cima de uma carroça e puxada por um jegue 
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aguadeiro. A denunciante também fala de quando seu agressor subiu no paredão, o que indica 

a existência de uma construção, de pedra, que favorecia o contato das pessoas com a água da 

fonte.
1
 

  Analisando mais detidamente o fato da lesão, pode-se entender através de alguns 

demarcadores presentes no depoimento o contexto do conflito. A maioria das testemunhas diz 

que o agressor é desordeiro e malvado, apesar de a vítima ter declarado que mantinha amizade 

com o denunciado antes do ocorrido. É notório também que a fala atribuída a Sizenando 

indica um desvelado preconceito étnico racial, marcador que pode ser atravessado também 

pela cor de pele da vítima descrita como “parda”. Além de ser uma mulher, de idade 

avançada, parda e solteira, a vítima também exerce uma profissão que lhe coloca em contato 

direto com o ambiente urbano e lhe deixa vulnerável a ataques, que as testemunhas 

entenderam como gratuitos, por parte de um homem. Ainda segundo a vítima, o agressor não 

teria poupado sua vida “se não fosse o filho do Coronel Manoel Simão de nome Flavio, 

conhecido como Flavinho”, a intervenção do dito rapaz fez com que Sinenando deixasse a 

vítima que foi levada por Flavio para a casa do seu pai. O fato de o rapaz ser filho do coronel 

denota a existência de relações poder e influência compartilhadas entre os habitantes da 

região, o que pode explicar a forma como o jaovem interfere no conflito. 

Certamente o aparecimento de Flavio foi providencial, mas cabe perguntar: o que 

levou o rapaz à fonte? Respondendo prontamente a pergunta, Flavio de Gomes Costa, que 

também figura como testemunha, disse que “saindo de sua residência que fica no lugar de 

nome olhos d’água, se dirigindo para fonte encontrou com Sizenando [...] armado [...] para 

espancar Galdina Maria de Jesus”. Não é possível precisar o que o depoente teria ido fazer na 

dita fonte, mas, aparentemente, o seu intuito inicial era se dirigir para o local. Não parece que 

ele tenha ido até lá realizar alguma atividade laboral, ou mesmo que fora atraído por gritos ou 

chamados. Isso permite a interpretação de que além de espaço de socialização ente os 

trabalhadores, a fonte também era ponto de encontro de outras pessoas, como o próprio 

agressor, que também não parece estar ali para alguma atividade prática e ser presença 

familiar a todas as testemunhas, além de manter relações de amizade com a vítima até então. 

Ambos eram notados por nome e apelido, residiam nas proximidades e o seu procedimento 

era de conhecimento de todos.
2
  

Na imagem abaixo, é possível confirmar a estrutura da fonte na qual se deu o processo, 

ela dispôe de paredes por onde as pessoas podem caminhar, como também é abundante a 
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presença da vegetação que ficou registrada no nome da nascente.  A fotografia foi produzia de 

maneira a oferecer uma visão panorâmica da fonte e aborda os personagens de frente, de 

maneira a mostrar as pessoas e o manancial.   

IMAGEM II: FONTE DO MATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: APUD, SILVA, 2017, p. 80. 

Os personagens que posam para a foto dos sanitaristas da Comissão Rockfeller na 

década de 1920, provavelmente são moradores locais ou trabalhadores. Observa-se a 

presença, à esquerda da foto, de mulheres negras e crianças que provavelmente são seus 

filhos. A maioria mulheres vestidas com trajes simples, longos vestidos e pano na cabeça, 

outras com camisas e saias longas, certamente são moradoras da região que usavam as águas 

da Fonte do Mato para realizar tarefas domésticas e/ou ganhar seu sustento. Do lado direito da 

imagem, aparecem três meninos, dois deles aparentemente bem vestidos, no centro da 

imagem e sobre a parede que atravessa a fonte um senhor com ares de elegância todo trajado 

de branco acompanhado de guardas que tentam inspecionar a manadeira. Longe de buscar 

apresentar um registro do cotidiano do manancial, o uso da imagem acima se justifica pela 

apresentação do ambiente da fonte, como também dos sujeitos que possivelmente faziam uso 

dela, uma vez que o ambiente que se tentou produzir reflete uma situação excepcional com 

direito à montagem de cenário e caracterização dos personagens. 
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Um caso de agressão muito semelhante ao mencionado acima aconteceu no ano de 

1926, no Tanque da Nação. Assim como a Fonte do Mato, o tanque da Nação era lócus de 

trabalho de lavadeiras e aguadeiros da cidade que compartilhavam experiências diversas às 

margens das águas. No processo em questão, Maria Maximiliana de Jesus foi agredida por 

Agnelo Ribeiro de Macedo. Ela se identificou pelo nome mencionado, “com trinta anos de 

idade, solteira, de profissão domestica, filha de Manoel Teles de Menezes falecido natural da 

Vila de Coração de Maria e residente nesta cidade, não sabe ler nem escrever”.
1
 

Adiantamos que um fosso social abissal separa vítima e réu, pois, Agnello Ribeiro era 

homem de posses, Maria Maximiliana uma simples doméstica ou lavadeira; ele conhecido 

como doutor e ela não dominava os códigos da leitura e da escrita. Diante da agressão sofrida, 

só restava a ela contar com a solidariedade das companheiras de tanque que prestaram 

depoimento em seu favor. 

A primeira companheira da vítima a testemunhar foi Ambrozina Maria da Conceição 

“com trinta anos de idade mais ou menos, solteira, de profissão doméstica”, que também “não 

sabe ler nem escrever”. A testemunha disse que  

Estava na fonte lavando roupa e foi até em casa quando [voltou] encontrou Maria 

Maximiliana já espancada então ela testemunha perguntando o que tinha acontecido 

lhe disseram que foi o empregado do Senhor Dr. Agnello Macedo a mando do Dr. 

Agnello, que tinha espancado Maria Maximiliana.
2
  

Outra testemunha, de nome Maria da Conceição acrescentou que “não houve motivo 

algum para ele, Agnello, mandar fazer isto, pois as pessoas que achavam-se presentes pediram 

para ele Agnello não espancar Maria”. A testemunha parecia não querer dar detalhes do que 

estava fazendo no local até ser pressionada pelo promotor, então ela disse que “estava lavando 

roupa na fonte”, e que o Dr. Agnello “estava na sua casa de residência”.
3
  

Seguindo o curso dos relatos, encontramos o discurso da lavadeira Aniza Borges que 

disse que o crime ocorreu na “fonte denominada da Nação onde trabalha em lavagem de 

roupa”. Ela viu quando,  

o Doutor Agnello Ribeiro de Macedo aproximando-se da mulher maluca que se 

chama Maria Maximiliana pegar pela ponta da orelha e dizer-lhe - “Você é que é a 

louca?” que esta somente por isso atracou com o Doutor botando-o no chão e 

mordendo um dos dedos da mão.
4   

A testemunha ainda conta que viu, depois do meio dia em proximidades da casa do 

Doutor, a “maluca” ser espancada por um rapaz. A única testemunha que disse “nada saber do 
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caso” foi Emilia Pio de Souza, também lavadeira. Disse ainda que “saiu da missa para sua 

casa” e que depois algumas pessoas lhe disseram o que ocorreu.  Quando ela foi perguntada se 

conhecia “a rapariga” ela disse que “A rapariga chama-se Maria e lava na fonte da nação onde 

ela testemunha também lava”.
1
 

Outra testemunha, Pedro Dioníso da Silva disse que estava trabalhando perto da casa 

do Dr. Agnello quando, passando em frente ao Tanque da Nação, se deparou com a cena do 

conflito. Ele disse que o motivo de o bacharel ter ido à fonte foi de “ter se dado uma briga 

entre dois aguadeiros saindo da luta um com a cabeça quebrada”. Segundo o relato, Agnello 

Ribeiro teria ido à fonte repreender seus empregados, quando se ofendeu com a mulher que 

“vive falando consigo mesma”. As palavras da mulher tiraram o Doutor do sério. Ele e sua 

residência estavam rodeados de vivências e subjetividades populares, com lavadeiras, 

aguadeiros e trabalhadores rurais. Com certeza sua condição financeira destoava muito dos 

demais. Na ocasião, magistrado pediu à testemunha Emidio Pereira para que cobrasse uns 

alugueis em seu nome, pois, estava com a saúde debilitada, não era como as lavadeiras que 

trabalhavam duro para conquistar o pão de cada dia.
2
  

Certamente, as hierarquias sociais diziam-no que estava acima de uma “maluca”, que 

só tinha a ela mesma e aos seus. Ela contou com o apoio discursivo das mulheres que 

trabalhavam com ela, além de um homem popular que pode ter se sentido subjugado pela 

agressão sofrida por Maria Maximiliana. No ambiente de intensa sociabilidade foi possível 

mapear experiências diversas, demonstradas pela multiplicidade de vozes presentes que foram 

chamadas a testemunhar que o Tanque da Nação era realmente um ambiente colorido pelas 

subjetividades populares que marcaram o manancial como território fecundo à suas 

experiências de resistência, enquanto mulheres pobres que diputavam os espaços sociais e se 

recusavam a silenciar diante da violência. 

Cruzando algumas informações é possível conhecer um pouco melhor o ilustre 

magistrado, no ano de 1913 o jornal Folha do Norte publicou uma notícia sobre uma visita de 

Agnello Ribeiro Macedo. Segundo o Jornal, Agnello “ocupava com destaque” o cargo de 

“Juiz de direito na cidade de Cuiabá, Mato Grosso e acha-se no goso de um ano de licença”. 

Ademais, a notícia diz que “durante a sua permanência que também é a de 5 dos seus filhos, 

foi s. exa muito cumulado de finezas muito merecidas por parte da [...] elite social”
3
.     
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Ainda no ano de 1913 o periódico noticiou a compra de uma fazenda, em Feira de 

Santana, por parte do magistrado. A notícia diz “retornou a esta cidade o nosso estimado Dr. 

Agnello Macedo que está delineando os reparos de uma chácara de que fizera aquisição”.
1
 A 

propriedade adquirida provavelmente é a Chácara do Valado que também possuía uma boa 

fonte, conhecida como Fonte do Valado que servia para o abastecimento da região nos séculos 

XIX e XX. Segundo Vicente Diocleciano Moreira, a dita fonte nos ano iniciais do século XX 

já mostrava alguns sinais de esgotamento, o que pode explicar o fato de os aguadeiros de 

Agnello Ribeiro apanharem água no Tanque da Nação. Outra possibilidade é o uso feito do 

líquido, já que a nascente situada na propriedade do magistrado era tida como mais limpo e de 

boa qualidade para o consumo (MOREIRA, 2002, p. 19-20). 

A historiadora Mayara Pláscido Silva atribuiu a propriedade na Chacara do Valado, 

antes de ser adquirida por Agnello Macedo, ao negociante Salvador Brandão. Segundo Silva, 

a Chácara do Valado estava “localizada na Rua da Misericórdia, rua onde também estava 

situada a Santa Casa de Misericórdia, e próxima à Praça de Sant’Anna, local do espaço de 

devoção católica máxima da cidade e defronte à Rua Direita, um dos principais logradouros 

da cidade” (SILVA, 2017, p. 91). A autora analisa um caso de agressão ocorrido na Fonte do 

Valado no qual o proprietário Salvador Brandão teria surrado um empregado que deixou cair 

uma lata na água, enquanto trabalhava na produção de adobes, atividade que requer o uso de 

água e que muitas vezes era realizada em estabelecimentos próximos a mananciais (IDEM).  

A mesma postura superior e violenta presente no antigo proprietário Salvador Brandão, pode 

ser observada em Agnelo Macedo que adquiriu a Fazenda do Valado, próxima ao Tanque da 

Nação e, neste último, agrediu Maria Maximiliana.  
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IMAGEM III: FONTE DO VALADO 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: APUD, SILVA, 2017, p. 92. 

Na imagem acima da Fonte do Valado é possível perceber as muretas construídas em 

torno da fonte com o objetivo de melhorar a retenção de água e o acesso pelas pessoas. A foto 

é produzida de cima para baixo com objetivo de mostrar o espelho d’água que apresenta 

alguns corpos na sua superfície. Pode-se observar também a estrutura com roldana, corda e 

balde pré-fixados que permite maior facilidade na hora de retirar o fluido.  Um homem negro, 

que aparentemente é o mesmo da imagem anterior, vestido de branco e com chapéu fica de pé 

na mureta e parece ter certa intimidade com a fonte, ele manuseia o aparelho e provavelmente 

apanha o líquido para ser analisado. 

 Não se trata de uma cena do cotidiano ou que se aproxima dele, foi produzida durante 

a visita de sanitaristas da Comissão Rockfeller na década de 1920, que inspecionou a 

qualidade da água. A visita das pessoas e a tarefa que fizeram criaram um clima diferente do 

habitual na rotina da população que usava a fonte. Os dois homens dos lados da imagens 

parecem ser pracinhas, o que ratifica a ideia da produção de uma espacialidade de exceção, 

mas que permite melhor entender a lida da população com as águas da fonte. 

Na imagem abaixo, é possível perceber elementos de usos e sociabilidades produzidos 

no Tanque da Nação, a imagem é da década de 1940 e foi nitidamente produzida com a 

intenção de registrar os momentos de convivência, trabalho e lazer no Tanque da Nação.  O 

ângulo escolhido pelo fotógrafo oferece um olhar ampliado do manancial e das pessoas que 

estão se banhando e lavando roupas. Há a preocupação em fotografar de baixo para cima, 

assim é possível captar não só o cenário do tanque, mas também a cidade acima, já que o 
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manancial ficava numa região da cidade onde o relevo é rebaixado em relação à parte mais 

alta vista ao fundo. Na paisagem do canto superior direito da imagem, pode-se observar a 

antiga Santa Casa de Misericórdia, prédio que, posteriormente, abrigou o Palácio do Menor, 

próximo à Igreja Matriz, cujo teto pode ser visto a esquerda da Santa Casa de Misericórdia.  

As vestes brancas ao fundo denunciam o trabalho das lavadeiras, as roupas estão 

estendidas nas cercas e as lavadeiras próximas. Elas trabalham num ambiente ainda muito 

arborizado, com a presença de algumas crianças que certamente são os filhos de ganhadoras e 

participam da rotina de trabalho das suas mães. Alguns banhistas nadam no tanque, na 

brincadeira que se configurava como prática de lazer para a população pobre da cidade. A cor 

negra das pessoas também evidencia que a maioria dos frequentantes do manancial era 

trabalhadores pobres e negros, assim como moradores da região que compartilhavam relações 

de sociabilidades com lavadeiras e aguadeiros. 

 

IMAGEM IV: TANQUE DA NAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Página da prefeitura de Feira de Santana
1
 

É possível costurar a análise acima com o que foi constatado pela historiadora 

Reginildes Rodrigues Santa Bárbara que estudou as sociabilidades das lavadeiras do tanque 

da nação. Ela percebe como as relações socioafetivas urdidas entre as lavadeiras ganhavam 

outros espaços como as rezas e sambas nos quais umas convidavam as outras para 

                                                           
1 
Disponível em:  

<http://www.feiradesantana.ba.gov.br/servicos.asp?titulo=O%20TANQUE%20DA%20NA%C3%87%C3%83O

&id=38&link=secom/noticias.asp&idn=16885#noticias> Acesso em: 11 de Jan. 2020. 
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participarem das festividades em suas casas, assim como a comunidade local, produzindo 

ligação comunitária entre as pessoas que compartilhavam o espaço do Tanque da Nação 

(SANTA BÁRBARA, 2007, p. 103-105). 

Outro processo de lesão corporal, nos leva a experiências sociais e discursivas um 

pouco mais complexas, assim como detalhes minuciosos da lida com as águas da cidade. A 

investigação foi aberta no ano de 1939, no distrito de Tanquinho, após Elvira Pereira de Souza 

ter sido agredida por Thelorico Verríssimo de Oliveira e Isidora Oliveira que se disseram 

recém casados e justificaram o cometimento do crime devido a constantes impropérios 

proferidos por Elvira com intento de macular a honra de Isidora. Disseram ainda ter sido 

Isidora amiga de Elvira até ter se casado com o pedreiro ou artista Thelorico. 

No momento do interrogatório Elvira foi identificada pela escrivã como “meretriz”, 

pelos peritos como “parda”, e se identificou como “brasileira, casada, com vinte anos de 

idade, natural de Tanquinho, filha de Elvira de Souza e residente na rua São Salvador, número 

vinte e três”. Sobre a agressão sofrida, ela relatou o seguinte: 

Na manhã de hoje, vinte e oito do corrente, vindo com uma lata de água de um 

Caldeirão proximo sentiu-se acompanhada por Isidora de Oliveira, a qual munindo-

se com uma galha de umburana, deu-lhe varias pauladas ao mesmo tempo que se 

sentiu agarrada pela garganta por Thelorico Veríssimo de Oliveira, companheiro de 

Isidora, nesta ocasião apresentou-se Francisca Maria de Jesus, que com algum 

esforço conseguiu retirá-la das mãos do dito Thelorico, recebendo ainda duas 

pauladas.
1
  

 Atentando para o que foi escrito pela diligente escrivã, Maria de Lourdes Malafaia, e 

cruzando as informações com os depoimentos das testemunhas, é possível perceber que o 

Caldeirão frequentado por Elvira era próximo à rua de cima, o que oportunizou que Francisca 

Maria pudesse ouvir o barulho da lata caindo no chão e os gritos de Elvira quando “tirava o 

lixo” e corresse em seu socorro. O fato de ter ela ido à dita fonte ofereceu a Thelorico e sua 

esposa a ocasião esperada para desforrar seu ódio contra a vítima, com a qual o dito senhor de 

quarenta e um anos de idade teria discutido na última quarta-feira. Ele próprio confessou ter 

agredido Elvira quando se dirigia para o trabalho e que após a agressão, retomou o seu 

percurso.
2
  

 Adentrando nas narrativas presentes nos processos crimes, vejamos o que o próprio 

Thelorico tem a dizer que seja do nosso interesse: 

No dia vinte e seis estando lavando Isidora no Caldeirão onde outras também 

lavavam inclusive a Elvira, a Izidora tendo de barrufar a roupa por si lavada pediu a 

quem tivesse poupa já enxaguada que a retirasse. Por ninguém se mover, ela Izidora, 

barrufou a sua roupa, o que foi o bastante para Elvira lhes descompor em baixo 

                                                           
1
 Processo Crime: E: 04 Cx: 108 Doc: 2232. 1939 

2
 Idem 
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calão. Vindo do trabalho o declarante, sua mulher lhe contou o que havia se passado 

indo ele declarante mais uma a Elvira reclamar aquele procedimento sendo recebido 

por ela com maiores impropérios.
1
 

 É curioso que a passagem que oferece mais indícios sobre a lida das mulheres no 

Caldeirão seja de uma pessoa que não estava presente na cena descrita. O relato do agressor 

oferece uma gama de detalhes que realmente chamam atenção. No ambiente descrito, há a 

presença de várias mulheres que lavavam no local. As técnicas usadas para limpar as roupas 

merecem destaque, pois, não se trata de uma lavagem simples. As roupas são esfregadas, 

dispostas ao tempo para enxaguar ou corar e ainda são barrufadas antes de serem passadas. 

Provavelmente, foi o mesmo Caldeirão onde Elvira buscou água no momento do 

espancamento, o que mostra que o fluido também servia para outras tarefas domésticas ou até 

mesmo para beber.  

 A entrada do advogado de defesa no processo traz um tom de drama ao caso. A 

estratégia usada pelo magistrado foi tentar deslegitimar o depoimento das testemunhas e 

atacar Elvira ao sugerir ser ela “mulher de vida livre ou prostituta”. Ele vai ainda mais longe e 

afirma que “Os denunciados, Thelorico e Izidora, que são casados religiosamente, tiveram a 

desventura de ser visinhos da Elvira, esta prostituta depravada e, consequentemente elemento 

perigoso e nocivo à sociedade”.
1
 O parecer do advogado foi datilografado a dedos pesados, 

pois no ano de 1939 dispunham de tal aparato tecnológico ao tempo as pessoas ainda 

sobreviviam através do contato direto com os mananciais aquáticos. 

A moral que o advogado tenta erguer durante o processo não serviu como elemento 

diferenciador das mulheres que usaram as águas do Caldeirão. Juntas, compartilhando os 

mesmos códigos de sociabilidades, Elvira aparece ligada às demais mulheres por suas 

experiências de vida em comum, inclusive com Izidora que já fora sua amiga e com quem 

compartilhava as horas de trabalho no tanque. Apesar de aos olhos da defesa ser vista como 

prostituta e depravada, Elvira é descrita pelas testemunhas como tendo bom proceder. Antes 

de servir como advogado de acusação, a intenção aqui é perceber como o fator moral tem 

pouca relevância como elemento de separação na lida diária das mulheres, que entre outros 

espaços sociais compartilhavam as experiências de conflito, sociabilidades e solidariedades 

(visualizadas no socorro e acompanhamento da vítima por mulheres locais) nas águas de 

Tanquinho.  

A dinâmica da vida nas localidades rurais de Feira de Santana pode ser percebida 

através das narrativas encontradas nos processos crimes, que oportunizam um mergulho na 
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cultura dos lugares. Um processo no qual tal questão pode ser percebia, foi produzido após o 

velho João Gomes ter sido encontrado sem vida às margens da Lagoa da Baraúna, no distrito 

de São Vicente, em 1918. Segundo os relatos da filha e da companheira do falecido, ele teria 

acordado de manhã e pedido a sua companheira “umas pinhas e um punhado de farinha para 

comer” e disse que ia sair a “procura de uma leitoa que havia comprado em casa de Pedro 

Carvalho e havia desaparecido”. Seria um sábado comum no distrito de São Vicente, não 

fosse o fato de o velho não ter voltado durante o dia e ter sido encontrado por moradores do 

lugar na manhã de domingo dentro da lagoa.
2
  

As duas mulheres que viviam com João Gomes afirmaram ter estranhado a sua demora 

e fizeram uma busca pelas redondezas, ainda na tarde do sábado, inclusive tendo passado pela 

Lagoa da Baraúna. Então, cabe a pergunta: como o velho foi parar dentro da água durante a 

noite? As perguntas feitas durante o auto nos levaram a uma hipótese bastante plausível: 

segundo Pedro de Carvalho, o velho teve em sua casa e saiu “baseado de bebida”, o que 

indica que o mesmo não estava no seu estado normal. A companheira do velho João Gomes, 

Vicência Bernardina de Lima, disse que ela própria teria impedido que o velho se afogasse 

quando, voltando da casa de Pedro Carvalho, na quinta-feira anterior ao ocorrido, João Gomes 

teria parado na Lagoa da Baraúna para beber água e quase caiu no tanque. Disse também, que 

era um costume do velho, sempre que tinha sede ao passar pela dita lagoa parar, para matar a 

sede, estabelecendo com o manancial uma intimidade quase ritual.
3
 

A testemunha Joana Maria de Jesus disse ter encontrado com o corpo de João Gomes 

dentro da lagoa ao se dirigir para a sua casa, no domingo pela manhã e ao que parece foi a 

primeira a encontrar o cadáver. Vejamos o que ela tem a acrescentar:  

ao chegar a Lagoa avista um vulto dentro da lagoa, seguindo para perto observando 

pois uma irmã dela respondente estando lavando no Sábado, deixara a roupa na 

margem da Lagoa, ela atribuiu ser o vento que atirara os panos dentro da Lagoa, 

chegando mais perto conhecera ser um homem.
4
 

  A menção às roupas, estendidas na Lagoa da Baraúna, indica que não era apenas o 

senhor João Gomes que mantinha contato com o manancial. Pelo visto, a irmã da testemunha 

e outras pessoas usavam aquelas águas com certa frequência, a ponto de as roupas terem sido 

deixadas para secar nas proximidades da lagoa do sábado para o domingo. Tudo indica que 

aquele lugar também era uma referência para a orientação espacial e um importante local de 

                                                                                                                                                                          
1
 Idem 

2
 Processo Crime: E: 02 Cx: 35 Doc: 588/ CEDO/UEFS. 1918. 

3
 Idem 

4
 Idem 
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passagem, pois, certamente havia um caminho nas proximidades, caminho que teria levado 

João Gomes e a própria testemunha a terem seu trajeto ligado à mesma Lagoa. 

No contexto rural, o uso das lagoas ficava a cargo dos lavradores, pois, não havia a 

demanda social por profissionais da lavagem como na cidade. Geralmente, as mulheres 

realizavam o trabalho, todavia também havia presença masculina nos tanques, pois, eles iam 

buscar água para as atividades domésticas, para o consumo humano e também para os 

animais. 

 No ambiente rural, também era escassa a figura do aguadeiro, uma vez que a atividade 

de transportar água era realizada pelos próprios trabalhadores rurais. Quando as atividades 

eram feitas para prestar serviços a fazendeiros, poderiam ser realizados por rendeiros ou 

trabalhadores contratados para realizar todo tipo de atividade, como fica nítido no processo 

crime em que uma empregada do senhor Péricles, Margarida de Tal morreu após ir buscar 

água num tanque de propriedade da fazenda onde ela trabalhava. Margarida teria ido com um 

burro a fim de trazer os barris de água carregados pelo animal, o acaso aconteceu no ano de 

1950, no distrito de São Roque.
1
  

Nas fazendas urbanas
2
 é possível que houvessem relações parecidas e que mesmo 

assim o nome “aguadeiro” podia ser usado para identificar o trabalhador ou trabalhadora que 

realiza atividades diversas. Assim como os comerciantes da cidade também poderiam fazer 

uso do trabalho de seus funcionários para carregar a água de que necessitavam e até mesmo 

vendê-la, como parece ser o caso da notícia veiculado no semanário Folha do Norte no ano de 

1913, quando Saturnino, um menino de 14 anos, foi encontrado afogado numa cisterna. A 

notícia diz que “Saturnino, de cor preta, rapazito de 14 anos de idade, vendedor de água, 

como tal era alugado do sr. João Teixeira Amorim, empregado na casa comercial srs. Ramos e 

Irmãos”. No corpo da mesma notícia, aparece que o menino costumava a frequentar o tanque 

e que deram por falta do garoto depois que o burro voltou sozinho à casa comercial após ele 

ter ido encher os barris com o animal, mas pensaram que Saturnino teria fugido. Segundo a 

Folha do Norte, o corpo do menino foi encontrado por uma rapariga que foi buscar água na 

referida cisterna três dias depois
3
.   

É relevante notar que o menino se via sob um regime de trabalho que evidenciam 

resquícios do período escravista, uma vez que este estava “alugado”. O tipo de trabalho 

                                                           
1
 Processo Crime: E: 01 Cx: 05 Doc: 98. CEDOC/ UEFS. 1950. 

2
 Feira de Santana era marcada por fazendas em seu entorno, o que fazia com que essas propriedades e 

suas características rurais dialogassem com a dinâmica urbana insipiente e vice-versa. Ver SILVA, 2012, 

p. 54-56. 
3
 Jornal Folha do Norte: 1909/006. MCS/BSMG. 
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realizado por ele, certamente eram atividades desempenhadas por cativos num passado 

recente em relação ao período da notícia. O fato de o menino ter costume de fugir evidencia 

justamente que o regime de trabalho a que estava submetido para vender água pela cidade e o 

tratamento dispensado pelos patrões não eram dos melhores. 

No ambiente urbano, o profissional, aguadeiro, trabalhava de forma liberal, usando um 

animal de carga para transportar os galões de água, que seria vendida a quem se dispusesse a 

pagar. Muitas vezes os profissionais conseguiam uma clientela fixa entre os habitantes da 

região central, onde residiam as camadas altas e médias. Tanto aguadeiros como lavadeiras 

residiam em locais de zonas periféricas, mas através da sua atividade profissional estavam em 

constante contato com os moradores do centro da cidade. 

À medida que a cidade cresceu, houve uma maior necessidade de uso das águas, como 

de intervenções humanas para proporcionar as condições necessárias para os habitantes. As 

águas não eram usadas apenas em utilidades domésticas, mas comerciais e industriais. 

Atividades que se alavancavam com a passagem do tempo, as olarias são exemplo de práticas 

estreitamente ligadas ao crescimento da urbe e que dependiam da proximidade e do uso dos 

mananciais. Foi possível levantar ocorrências das atividades em diferentes épocas e espaços, 

onde o contato com as fontes se mostra favorável. Lugares como as proximidades da Fonte do 

Valado
1
, nas do Tanque da Nação (no distrito de Tanquinho)

2
, da Lagoa Grande

3
 e da 

Fazenda Papagaio
4
. O crescimento de Feira de Santana e as atividades industriais também 

dependeram por muito tempo do uso das águas.  

 

2.4 “Se seu tanque era da Nação?”: conflitos envolvendo uso e apropriação 

das águas 

 Os conflitos que pretendemos aqui tratar envolvem noções de uso e apropriação dos 

mananciais aquáticos, sendo assim mobilizamos entendimentos que são correntes, tanto do 

ponto de vista cultural, como do ponto de vista legal que veem o direito como campo de 

                                                           
1
 Ver SILVA, 2017, p. 91-92. 

2
 Narrativa encontrada num processo crime de Lesão corporal, onde uma mulher, Ana Emerentina, disse ter sido 

convidada por um Aurelio Ferreira de Medeiros para uma palestra no Tanque da Nação em Tanquinho e foi 

levada por ele para uma Olaria próxima ao local onde teria sido agredida. Processo Crime: E: 04 Cx: 97 Doc: 

2030. CEDOC/UEFS. 1922. 
3
 Ver OLIVEIRA, 2016, p. 281-282.  

4
 A informação da existência de tanques e de olaria na Fazenda Papagaio foi obtida através do cruzamento de 

informações contidas num processo crime e  no relatório da Prefeitura de Feira de Santana. O processo crime de 

lesão corporal datado de 1939, quando Sabino Gonçalves foi agredido por ter tomando banho num tanque da 

Fazenda Papagaio. Processo Crime: E: 05 Cx: 125 Doc: 2472.  CEDOC/UEFS. 1939.  No Relatório do então 
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disputas. No caso específico, utilizamos como aporte teórico as contribuições de E.P. 

Thompson no livro Senhores & Caçadores, revestindo a sua análise de uma roupagem que 

permita entender as desavenças emergentes de tensões provocadas pelas diferentes percepções 

de posse, controle e uso social dos mananciais (THOMPSON, 1997).  

A questão surge da análise dos casos nos autos dos processos crimes que demonstram 

um distanciamento dos usos e apropriações pretendidos para as águas. Uns proprietários 

queriam ser consultados para que se pudesse usar o tanque; outros pensavam que as águas não 

deviam ser lugar de pesca; outros que seus inimigos não podiam fazer uso de tanques de sua 

propriedade e, por fim, que as águas não deviam ser maculadas por sujeiras. Mas, para cada 

aspiração havia contraposições práticas postas em curso pelos usuários dos mananciais. As 

divergências geravam conflitos, geralmente acabando em brigas ou denuncias que trataremos 

daqui em diante. 

 O historiador feirense Chintamani Santana Alves se apropriou das contribuições de E. 

P. Thompson para analisar os conflitos existentes no campo de Feira de Santana. O autor 

localizou disputas diversas, tanto em relação ao uso de matas, colocação de cercas e disputas 

pela posse de propriedades. Ademais, mapeou benfeitorias existentes nas propriedades e como 

elas agregavam valor no momento da comercialização. Os mananciais aquáticos eram 

ressaltados na documentação trabalhada como fator que valorizava as propriedades e deveria 

ser considerado na hora da compra (ALVES, 2013, p. 67-77). 

 A partir da referida percepção, é possível considerar o uso dos tanques como de 

extrema importância. No âmbito rural, esperava-se que as nascentes fossem tratadas com um 

cuidado especial, por serem, via de regra, de uso comum entre os moradores da localidade e 

pela região sofrer com as secas periódicas. Havia regras para regulamentar o uso da água, 

sendo elas escritas ou consuetudinárias. As regras costumeiras recomendavam o uso comum 

dos mananciais, mesmo que estivesse dentro da propriedade de alguém, resguardando também 

passagens de acesso aos tanques. Como sinaliza Silva, “a própria utilização coletiva da fonte, 

pequeno reservatório de água, fundamental no cotidiano das propriedades rurais, indica a 

existência de regras ou normas ocultas, explicitadas, contudo, com a ocorrência de conflitos, 

catalisados por prejuízos na produção (SILVA, 2017, p. 122).  

As leis escritas e de peso legal, proibiam a poluição ou destruição de mananciais, 

sejam eles públicos ou privados. Tais noções podem ser percebidas a partir da análise dos 

processos crimes, nos quais pode-se encontrar diversas tensões relacionadas ao uso das águas.  

                                                                                                                                                                          

prefeito Heráclito Dias Carvalho, do mesmo ano, há uma imagem de uma olaria na fazenda, a obra para essa 

construção foi financiada pelo Governo do Estado (CARVALHO, 1939).  
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No ano de 1904, no distrito de Almas, aconteceu um caso que ilustra muito bem o tipo 

de conflito que se pretende abordar adiante. Tudo aconteceu quando alguns homens estavam 

apanhando água no tanque de propriedade de José Batista Carneiro, “no lugar denominado 

Pereira”. O caso começa a ganhar contornos jurídicos, quando Cassemiro de Tal chegou ao 

tanque para apanhar água e o senhor José Batista travou uma conversa com ele, diálogo que o 

próprio proprietário descreveu e ficou registrado sob a pena do escrivão Manoel Miranda de 

Figueredo: 

Que estando o ofendido no seu próprio tanque foi chegando Cassemiro de Tal, 

perguntei quem era ele? Respondeu que não me conhecia. Perguntando o que vinha 

fazer? Respondeu que vinha buscar água. Perguntado a quem tinha pedido? 

Respondeu que a ninguém. Perguntado mais se seu tanque era da Nação? Respondeu 

que não sabia, que sim levava água. Perguntado mais do autor qual a razão dele 

levar água? Respondeu que apanhava, o ofendido tomou a frente para ele Cassemiro 

não apanhar água ele autor meteu lhe as mãos e derrubou-lhe e disse que estivesse só 

lhe daria a resposta.
1
 

João Batista disse ainda que o fato teria acontecido na terça-feira, e na quinta-feira 

seguinte ele foi consertar o “imbuste” de um cerca e chegando no local do trabalho se deparou 

com Cassiano de Tal, que o agrediu a cacetadas.  

Duas testemunhas disseram estar apanhando água no momento da primeira agressão: 

Pedro Celestino dos Santos e José Lobo da Invenção. Ambos confirmaram a versão 

apresentada por João Batista e acrescentaram que ele teria dito que “quem quisesse apanhar 

água que lhe pedissem”. Pela atitude assumida por Cassemiro de Tal, pode-se notar que ele 

não concordou com as regras impostas pelo proprietário e afirmou que apanhava a água 

mesmo sem o seu consentimento.
2
  

A noção evidenciada na atitude de Cassemiro de Tal é de que a água é um bem 

coletivo, não cabendo a este ou aquele proprietário estabelecer regras para o seu uso. 

Cassemiro se contrariou tanto com a atitude superior de João Batista, que não se contentou em 

derrubá-lo às margens da fonte, e o agrediu novamente dois dias depois. Por sua vez, João 

Batista instituiu regras para a utilização e fiscalizava quem fazia uso das águas, cobrando o 

conhecimento dos “usuários”, que só poderiam acessar a fonte mediante sua autorização, o 

que estabelecia uma relação de concessão de uma “benesse” por parte do proprietário para 

com aqueles que ele via como “usuários”.  

Uma questão semelhante gerou o conflito em que se viram envolvidas duas mulheres, 

também no distrito de Almas, no ano de 1904. As narrativas evidenciam uma divergência 

sobre o uso das águas de um tanque situado na propriedade de Maria Invenção de Jesus, 

                                                           
1
 Processo Crime: E: 02 Cx 44 Doc: 740. CEDOC/UEFS. 1904. 

2
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moradora na localidade do Passarinho, onde aconteceu o conflito. Ela diz ter sido agredida 

por Balbina Maria do Espírito Santo, que era sua inimiga e foi apanhar água no tanque 

próximo a sua residência.  

A denunciada disse que sua filha, Maria Izabel, já tinha sido ofendida “com palavras 

injuriosas” por Manoel dos Santos quando foi apanhar água na fonte, na quarta-feira, dia onze 

de maio. Manoel era o Marido de Maria Invenção de Jesus. A mãe de Maria Izabel disse ainda 

que na sexta-feira anterior, aconteceu a agressão de que é acusada. Ela disse que Maria 

Invenção de Jesus teria acusado-a de “apanhar água na prevenção”, que significa levar uma 

quantidade maior do que necessita para se prevenir com a água reservada em sua casa. 

Certamente se trata de prática mal vista, pois, água deveria ser partilhada por muitas pessoas e 

se uma família apanhava muito poderia faltar para as outras.
1
 

    A questão não aparece no depoimento de Maria Invenção de Jesus, que disse ter 

vindo da roça quando mãe e filha chegaram à fonte. Todos os ouvidos se identificaram como 

lavradores. A vivência do mundo rural aparece nos relatos de testemunhas que disseram estar 

na roça quando ouviram os gritos vindos da casa de Manoel Santos.  

No discurso da vítima há um nítido sentimento de posse sobre as água situada na sua 

propriedade, o que aparentemente não corresponde com o pensamento da ré que foi buscar 

água no tanque localizado logo em frente à casa da sua inimiga. Vejamos o que diz a 

ofendida: 

Que vindo ela ofendida de sua roça de seus trabalhos chegando em casa por pisar um 

milho para dar comer a seus filhos, ouvira uma lata ticar em sua fonte que tem em 

frente de sua casa. Mandou um menino ver quem estava na fonte. Respondeu o 

menino que era Balbina Maria do Espírito Santo e Maria Izabel, respondeu a 

ofendida a seu filho pois Balbina sendo minha inimiga vem apanhar água em minha 

porta, a Balbina ouvira de lá da fonte esta pergunta, foi respondendo vem cá de junto 

onde estou; [...] quando ela ofendida chegou de junto das outras foi recebendo pelas 

ditas autoras três cacetadas na cabeça e derrubaram a ofendida dentro da fonte.
2
 

  Não há dúvidas de que Maria Invenção de Jesus achou a atitude das outras, de apanhar 

água no tanque em frente da sua porta, um grande disparate, já que ela tinha o sentimento de 

posse e certo controle da nascente. A agredida, ao que parece, era uma mulher pobre que não 

detinha muitos bens, mas que tinha um cercado que com certeza se destacava em valor por 

possuir uma fonte. O que fazia com que pessoas como a sua inimiga e a filha, que certamente 

não tinham uma propriedade com fonte, fossem à fonte situada nos domínios da inimiga. 

Apesar de residir no lugar onde se encontrava água fácil, a posse da água pela família de 

Maria e Manoel foi contestada pela atitude de mãe e filha que, embora tivessem sido 

                                                           
1
 Processo Crime: E:01 Cx: 109 Doc: 2267. CEDOC/UEFS. 1904. 

2
 Idem 
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advertidas pelas ofensas de Manoel contra Izabel, voltaram a apanhar o líquido na fonte e 

deixaram a vítima dentro do manancial o qual reivindicava o poder e tentava regular o uso.
1
  

 Há nos dois casos abordados a percepção por parte dos proprietários que poderam 

regular o uso da água que se encontrava dentro dos domínios de sua propriedade, mesmo em 

situações nas quais o uso dos mananciais era coletivo, eles tentaram se valer do estatuto de 

proprietários para dizerem quem não podiam fazer uso das águas. Todavia, o pensamento não 

é compartilhado pelas pessoas que tiveram contestado o direito de usar a água. Nos dois 

casos, os proprietários saíram agredidos, no primeiro por mais de uma vez. As atitudes 

violentas são demonstrativas da revolta suscitada pela interdição de acesso a um bem natural e 

imprescindível à vida, principalmente no campo, que é a água.    

O terceiro caso abordado aqui data de um processo produzido em 1924, no lugar 

chamado Olhos D’água, Feira de Santana. O ambiente apresentado tem características 

marcantemente rurais, assim como a mentalidade que mobiliza a agressão que Targino 

Moreira praticou contra Maria Amélia de Jesus, no momento do crime, segundo relato da 

vítima para o seu marido José Rangel. Targino estaria portando uma foice, um facão e um 

chicote, o último foi usado para “cortar” Maria Amélia na beira da fonte de propriedade de 

Targino, onde a vítima foi encontrada, sem roupa, por seu marido.  

O próprio Targino teria contado o ocorrido a José Rangel e este foi prontamente ao 

local onde estava a vítima, que segundo ele estaria sofrendo do juízo ultimamente. Foi José 

Rangel quem depôs em lugar de sua esposa que estava psicologicamente impossibilitada. 

Segundo as testemunhas, a vítima estaria na fonte “lavando uns panos” e jogou uma “estaca e 

um ramo de folhas” na fonte, o que teria mobilizado a ira do réu que disse que “apanhava 

água para beber na fonte”. O marido de Maria Amélia ainda disse estar ela atacada no 

momento da agressão e por isso teria jogado objetos na água e xingado Targino.
2
  

 Vale destacar, que apesar de condenarem o procedimento de Targino que, segundo as 

testemunhas, era violento quando bebia, os depoentes atribuem a atitude da vítima aos 

problemas do “juízo” sofridos por ela. As testemunhas não defendem a atitude praticada pela 

mesma, que fica subentendido como incorreta, mas não mais que o desproporcional 

destempero de Targino. A agredida foi identificada pelos peritos como “preta” e, ao que 

parece, ela e seu esposo gozavam de certo respaldo moral na comunidade, as testemunhas 

relataram reconheceram seu bom comportamento e respeito social. 

                                                           
1
 Idem 

2
 Processo Crime: E: 02 Cx: 37 Doc: 626. CEDOC/UEFS. 1924. 
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 Ainda caminhando pelas bandas dos Olhos D’água, encontramos uma rica história 

arquivada num processo crime que data do ano de 1943. A narrativa é instigante e vale a pena 

ouvir o acusado do crime de “poluição de mananciais”, crime previsto no artigo 271 do 

código penal, conforme escritos do promotor público do caso. Foram acusados de tal infração 

Inácio Ferreira e Sabino Gonçalves e no depoimento o primeiro acusado descreve toda a 

situação: 

Que na segunda-feira tomou uma espingarda emprestada em mão de Sr. Dimas 

Barboza de Miranda e se dirigiu para os Olhos D’água, fazenda do Sr. Godofredo 

Leite, seu ex-patrão e ia até casa do Seu Balbino, onde buscar umas folhas de ortelã 

grosso para fazer um remédio para sua companheira que se achava doente, lá em 

conversa com Bininho filho de Balbino, lhe perguntou você sabe aqui onde se acha 

um possinho para se pegar umas piabas, tendo Bininho lhe dito que no Poço da 

Cainãna onde ele Bininho era acostumado a tomar banho tinha peixe e logo lhe fez o 

convite para pescaria no dito poço no que ele Inacio aceitou.
1
  

 As perguntas feitas ao entrevistado favorecem a percepção dos detalhes que interessam 

a pesquisa:  

Perguntado de quem era a dita tarrafa. Respondeu que quando teve de sair para os 

Olhos D’água tomou emprestada em mão de um seu companheiro de Nome Manoel. 

Perguntado quantas vezes ele respondente teve feito pescarias nos Tanques da 

Fazenda Varginha e olhos D’água, Propriedade do Sr. Godofredo Leite? Respondeu 

que foi esta a única vez. Perguntado o que se dera quando Sr. Julio Vaqueiro, das 

ditas Fazendas chegou, momento em que ele respondente pescava? Respondeu que 

estava tirando a Tarrafa no fundo do poço que ia ficando preza em um tôco no dito 

poço, quando veio o Sr. Julio dizer Seu Inacio a quem você pediu para pescar aqui, 

tendo ele respondente, lhe dito não fui lá lhe pedir porque não vim direto para fazer 

pescaria aqui.
2
 

  Resumindo o desfecho do caso, Inácio diz ter tido a espingarda que portava  

apreendida pelo vaqueiro da fazenda e que este ainda teria dado um tiro para cima com a arma 

apanhada. É possível atribuir fato de o vaqueiro ter se sentido ofendido devido à 

responsabilidade dos cuidados da fazenda e o poder que lhe era confiado pelo patrão, tanto 

que no depoimento do vaqueiro fica nítida a falta atribuída aos “pescadores” que não pediram 

a sua permissão, que na ausência do patrão tinha o aval para resolver as questões da fazenda.
3
  

 O processo em curso buscou investigar uma falta no que diz respeito ao próprio uso do 

tanque. Certamente, o proprietário e seu funcionário são de opinião de que não é conveniente 

pescarias na dita fonte onde rendeiros e a comunidade local apanhavam água para beber, além 

de servir para saciar a cede dos animais da fazenda. Vejamos o que diz o vaqueiro sobre o 

acontecido: 

Sendo ele informado que os tanques das Fazendas Varginha, e Olhos D’água viu 

sendo feito pescarias a tarrafas a ponto de deixar a água tão mechida que o gado se 
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 Processo Crime: E: 1 Cx: 20 Doc: 380. CEDOC/UEFS. 1943. 
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 Idem 

3
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recusa a beber a beber, o que ele declarante tem verificado ser vedade, pois junto ao 

seu patrão Godofredo Leite quando percorriam os campos, o seu patrão lhe mostrou 

a água toda remechida estando no tanque da Varginha onde é utlizado a dita água 

para se beber, não só a família do declarante e de todos os rendeiros da Fazenda 

como diverças pessoas desta Vila se abastessem de água do dito tanque denominado 

Cancela Preta.
1
  

 O processo permite visualizar tanto os diversos usos possíveis de um tanque da região 

de Feira de Santana e sua importância para a população local, como as disputas relativas aos 

usos que podiam ou não ser feitos, sendo que o estatuto da propriedade é erigido como 

legitimador de ações contrárias ao que é entendido como práticas indevidas. Do outro lado, 

observa-se indivíduos como Inácio e Sabino que viam com naturalidade o fato de pescar. Com 

certeza não foram apenas “umas piabas”, em vista o uso de uma tarrafa, mas de quem achava 

que é correto o uso dos mananciais para tal fim.  

 Varias formas de uso foram elencadas pelos depoentes, tanto tomar banho, abastecer 

os rendeiros da fazenda, abastecer a comunidade, saciar os animais e pescar. Pescar não 

constituía um crime previsto, fato que pode ter levado os proprietários a visualizar outra 

infração cometida, já que na sua ótica o fato de os homens não terem solicitado a sua 

permissão para pescar no tanque seria também uma falta. Isso também pode ser percebido no 

depoimento de Inácio, que disse não ter avisado ao seu antigo patrão por não ter ido à 

localidade fazer a pescaria, ideia que lhe ocorreu depois.  O que reafirma que ele 

compartilhava, pelo menos frente aos aparelhos de investigação, a opinião de que o 

proprietário deveria chancelar o referido uso do tanque.  

O vaqueiro ainda cita um caso passado há pouco tempo, quando um dos tanques da 

fazenda Olhos D’água, contigua a Varginha, foi “envenenado com tingui” (uma planta da 

região) e acrescenta que “por milagre um dia antes ele declarante havia retirado cerca de 

trezentas cabeças de gado para a Fazenda Varginha, que se isso não tivesse feito teria se dado 

o prejuizo de algum gado pois podia beber a água que estava envenenada”. Seria interessante 

perceber como o magistrado julgaria a ação, mas o processo foi arquivado no ano de 1947, 

por prescrição.
2
 

Nos dois últimos processos abordados, há uma preocupação dos proprietários com a 

poluição dos mananciais. Como já foi colocado, tal prática era vista como crime no Código 

Penal de 1940, mais especificamente no capítulo III, dos crimes contra a saúde pública, Art. 

271 ao que segue: “Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-
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a imprópria para consumo ou nociva à saúde:  Pena - reclusão, de dois a cinco 

anos;  Parágrafo único - Se o crime é culposo: Pena - detenção, de dois meses a um ano”
1
. 

Tais proibições também podem ser encontradas no Código de Posturas de Feira de 

Santana de 1937, espécie de regulador das práticas citadinas que também versa sobre as 

águas. Vejamos a “Seção II- Das fontes e do escoamento das águas” o Art. 9º diz: “Ninguém 

poderá inutilizar, derivar, desproteger, sujar ou infestar de quaesquer copos extranhos a água 

destinada à servidão pública ou particular”
2
. 

Nos dois textos há a proibição da prática da qual Inácio e Sabino são acusados. No ano 

de 1943, data do processo no qual figuram como réus os dois dispositivos já tinham sido 

publicados. O Código de Posturas de 1937 não estava mais em vigor, mas é ilustrativo do 

pensamento da época. Provavelmente, os proprietários herdaram tal percepção legada 

culturalmente, o que explica em 1924 no agressor Targino o argumento de que a vítima teria 

maculado o tanque onde apanha água para beber como justificativa para a violência praticada 

por ele. 

Pode-se afirmar que os dispositivos supracitados são influenciados pelo Código de 

Águas de 1934, que visava preencher as lacunas da regulação dos mananciais nacionais, 

“Considerando que se torna necessário modificar esse estado de coisas, dotando o país de uma 

legislação adequada que, de acordo com a tendência atual, permita ao poder público controlar 

e incentivar o aproveitamento industrial das águas”.
3
 O Estado buscou ser um regulador dos 

usos das águas, assumindo um papel que até então não tinha intencionado.  

O texto do Código de Águas subdivide a propriedade das águas entre públicas, 

privadas, comuns e comuns de todos, a última categoria é a que mais nos interessa por estar 

diretamente ligada com os casos abordados. Segundo o código de Águas, acerca do das águas 

comuns o Art. 34 do texto prevê que “É assegurado o uso gratuito de qualquer corrente ou 

nascente de águas, para as primeiras necessidades da vida, se houver caminho público que a 

torne acessível”. O primeiro parágrafo do Art. 35 descreve um importante critério para o 

direito de uso das águas: “Essa servidão só se dará, verificando-se que os ditos vizinhos não 

podem haver água de outra parte, sem grande incômodo ou dificuldade”
1
.  

  Ficam aqui expressas as diferentes noções de direito do uso dos tanques da região de 

Feira de Santana. A partir dos processos trabalhados foi possível perceber como as diferentes 

                                                           
1
 BRASIL, Código Penal de 1940. Capítulo III – Dos crimes contra a saúde pública, Art. 271. 

2
 FEIRA DE SANTANA. Decreto-lei n.1, de 29 de dezembro de 1937. Institui o Código de Posturas do 

Município. Feira de Santana, 1937. 
3
 BRASIL, Código de Águas de 1934. Caput. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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visões sobre o direito de uso das águas foram motivos de desavenças, que poderiam ser físicas 

ou judiciais. Tais visões estavam, inicialmente, amparadas nos costumes locais, que garantia o 

direito de uso das águas, mas que também abria certa margem para que os proprietários 

regulassem e fiscalizassem o uso das águas mesmo sendo esta de uso coletivo.  Mais tarde, 

foram expressas em textos de lei que garantiram o uso coletivo das águas públicas e comuns 

de todos, nas formas expressas nos códigos analisados. 
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 BRASIL, Código de Águas de 1934. Livro II – Do aproveitamento das águas; Título I – Águas comuns 

de todos; Capítulo único. Art. 34-35. 



 

70 

 

CONCLUSÃO 

Ficam aqui as marcas de um esforço conjunto para alcançar o melhor objetivo 

possível, de análises e curiosidade que atravessaram o trabalho e se lançam a outras 

empreitadas. 

O processo de escrita permitiu que algumas informações que antes pareciam um pouco 

distantes pudessem ser aproximadas e conectadas para melhor informação tanto das questões 

mais gerais como os detalhes e curiosidades que as informações coletadas permitiram que 

pudessem ser expostas. O que foi lido aqui é uma síntese do conjunto mais apurado de 

informações e situações referentes ao contexto estudado, sempre limitado pelo caráter 

embrionário da pesquisa.  

Na primeira parte do trabalho, foi possível perceber durante a pesquisa a existência de 

um conjunto e textos sobre as águas de Feira de Santana, os rabiscos literários, teóricos ou 

memorialísticos são fragmentos de textos situados em obras que abordam, em sua grande 

maioria, outros aspectos da cidade. Obras que, mesmos distantes e separadas, foram 

percebidas como literatura sobre as águas de Feira de Santana, ou melhor, sobre a importância 

social das águas de Feira de Santana no passado.  A referida literatura foi percebida aqui não 

só como fundadora de imagens diversas acerca das águas da cidade e dos sujeitos que as 

territorializavam, mas também como evidências de um espaço memorializado por práticas 

rotineiramente inscritas no seu dorso.  

Cada texto foi analisado singularmente, de maneira geral pode-se afirmar que 

visibilizam um espaço invizibilizado pelo processo de urbanização da cidade, que lega um 

lugar de memória a quem perdeu o status de território produzido e produtor de trabalhos, 

lazeres, brigas, causos e identidades. Outra confirmação geral extraída da análise dos 

traçados, é que eles produzem memórias sobre uma lida popular com os tanques, onde cabem 

aguadeiros, lavadeiras e Ialorixás. Os textos buscam garantir sobrevida a uma realidade 

ameaçada por não fazer parte dos gestos e subjetividades civilizadas, os escritos também são 

marcados por sua correspondência com a produção historiográfica da cidade, isto é, a cidade 

descrita guarda semelhanças com a que se consolidou na historiografia feirense.  

Portanto, é possível afirmar que no primeiro capítulo chegamos ao entendimento de 

que houve um esforço de transformar os mananciais feirenses em lugares de memória, 

distante da vivência concreta, de um presente que se pretendia proguessista, nas décadas de 

1920 a 1950 e viasualizava a experiência da população feirense com as água como parte de 

um passado superado. Foi um esforço que teve o poder público como expoente, influenciado 
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principalmente por jornais da cidade. Nesse contexto, alguns escritores aparecem como 

guardadores, que memorizam, principalmente, a lida da população pobre com as águas, as 

festividades católicas, rituais afro-brasileiros entre outros. A partir da visualização do caráter 

de produção de resgistros, sobre o passado ameaçado, literatura que foi pensada também 

como produzida por efeitos do que se chamou de espaços de memória. Ou seja, a inscrição de 

subjetividades subalternas nos flancos de tanques e fontes territorializados pela população 

pobre da cidade.  

A segunda parte do trabalho buscou trazer à vista os usos, lazer sociabilidades e 

conflitos que compunham a experiência da população feirense com lagoas, tanques e fontes 

da cidade. Os sujeitos foram abordados buscando a aproximação com os seus próprios 

discursos e experiências, para isso como fonte principal os processos crimes que abordam, de 

maneira geral, casos de afogamentos, lesões corporais e homicídios envolvendo as águas da 

cidade.  

Foi possível adentrar nas narrativas singulares dos sujeitos, o depoimento de 

testemunhas, réus e vítimas (quando é possível ouvir esses últimos) foram percebidos como 

depoimento de testemunhas oculares do contato com as águas, onde aconteceram casos 

diversos que demonstram a relevância dos mananciais como prática de lazer nas áreas 

próximas à cidade mais ligada à população pobre que residia em locais vistos pela elite como 

perigosos, sujos e pecaminosos. Já os mais abastados preferiam não “se misturar” e quando 

usavam as águas como espaço de lazer o fazia em lugares mais distantes ou exclusivos como 

o rio, as fazendas de sua propriedade.  

As sociabilidades e o compartilhamento de momentos no leito dos tanques também 

foram observados como correntes. As pessoas se encontravam correntemente durante o dia 

durante a realização de tarefas várias no tanque, isso permitia a troca de informações, 

estabelecimento e alimentação de vínculos de amizades, mas também favoreciam os conflitos. 

Eram frequentes também os encontros a caminho dos tanques o que possibilitava conflitos 

entre inimigos ou até emboscadas, já que se sabia ser obrigatória a ida ao tanque pelos 

moradores pobres das comunidades, sejam elas rurais ou urbanas. As mulheres são figuras 

mais presentes nos tanques no desenvolvimento de atividades profissionais ou domésticas, 

embora a presença masculina também seja bastante notada. 

  Foi possível analisar também a ocorrência de conflitos resultantes de divergências 

sobre os usos dos tanques. É importante observar os proprietários como parte dos conflitos 

uma vez que os usos, ou quem usava poderia descontentá-los. Do outro lado a pessoas da 

comunidade se sentiam com o direito ao uso das águas situadas nos limites das propriedades e 
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buscavam fazer valer na prática o direito consuetudinário. As desavenças resultavam em 

agressões ou luta corporal e raramente se transformava num litígio judicial tendo o próprio 

fato, uso indevido das águas ou restrição do mesmo, como questão.    

 Portanto, é possível afirmar que a população feirese dependeu, durante toda a metade 

so século XX, dos mananciais aquáticos para o seu abastecimento. O abastecimento era 

visbilizado a partir do contato direto entre a população e os mananciais, o que facultava uma 

série de relações de uso, sociabilidade e dominação. As atividades moviam a economia da 

população, sendo que profissionais como aguadeiros e lavadeiras tiranvam delas o seu 

sustento. Atividades como agricultura, pecuária e indústria também dependiam dos volumes 

de chuva e da captação de água fontes, tanques, aguadas, cisternas e poços. Por isso, a posse 

dos mananciais era muito valorizada e seu uso tido como social, mas rigidamente controlado 

pela observância de proprietários e “usuários”, sendo frequentes os conflitos surgidos por 

possíveis maus usos, impedimento de uso etc. Além de tudo isso, como espaços de vivência 

social nas fontes e tanques se desenhavam relações de lazer e sociabilidade que também 

caracterizavam os espaços.  
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