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O município de Alagoinhas destaca-se no cenário baiano devido a sua complexa e 

abundante rede de lençóis freáticos, cujos mananciais sanaram por bastante tempo (e ainda 

sanam) as necessidades de abastecimento de água da população local, bem como o uso na 

agricultura através da irrigação, e nos diversos processos industriais, a exemplo das 

cervejarias atuais.  

Para atender a demanda por água no século passado, obras foram implantadas pelo 

Poder Público local, no sentido de trazer melhorarias às condições de abastecimento de água 

da população, sobretudo a periférica. O chafariz, num passado recente, apareceu como um 

modelo de abastecimento público, já que a época não existia água encanada para a maioria 

dos moradores de Alagoinhas, apenas as famílias mais abastadas possuíam poços no fundo do 

quintal ou compravam água nos barris conduzidos por animais, por isso conseguiam acesso a 

água com mais facilidade, já uma parcela significativa da população buscava água nos rios, 

fontes e lagoas.  

A implantação de chafarizes trouxe certo conforto para os bairros mais populosos da 

cidade, pois permitia adquirir água ou mesmo utilizar o chafariz como área de lavanderia 

coletiva tornando aquele espaço, bastante importante para o convívio dos munícipes. Vale 

ressaltar que esse modelo de abastecimento público possibilitou melhor condição de acesso a 

água para essa camada da população, porém, a uma água sem tratamento. Normalmente a área 

utilizada para a construção do chafariz era particular, sendo cedida por um morador do bairro. 

O chafariz é o símbolo alagoinhense que melhor representa a vitalidade da cidade; 

foi desta construção que muitas famílias foram capazes de retirar seu sustento e ajudar 

também a evoluir setores comerciais e industriais, ressaltando também o valor histórico deste 

monumento para a nossa cidade, pois nada melhor que uma fonte de água para se referir a 

uma cidade que é reconhecida por causa da quantidade e da qualidade da sua água. 

Esse modelo de abastecimento público cumpriu seu papel e sua lógica até meados da 

década 60 e início da década de 70 do século passado, quando através de pressões do Governo 



Federal que tentava implementar no interior do Brasil o saneamento básico com a Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), o Poder Público Municipal criou o Serviço Autônomo de 

Abastecimento e Esgoto – SAAE.  Com a chegada da água encanada e tratada para a maior 

parte do território da cidade, a utilização dos chafarizes foi aos poucos perdendo sua função 

vital e social, sofrendo inevitavelmente um processo de abandono e degradação. Com sua 

desativação consequentemente, as áreas cedidas para a construção dos chafarizes sofreram os 

seguintes destinos: parte foi reintegrada a propriedade particular de quem cedeu a área, parte 

tornou-se alvo da cobiça de grileiros e da especulação imobiliária, parte foi ocupada por sem-

tetos e outra parte ainda destinou-se para a criação de associações de bairro.  

Na pesquisa desenvolvida, inicialmente, buscou-se o registro através das imagens 

destes espaços na atualidade, conhecer e entender melhor sua situação, suas localizações, 

fazer um levantamento da legislação pertinente à proteção do Patrimônio Cultural, Histórico e 

Ambiental, assim como, buscar o relato da memória coletiva, que acompanharam tal 

momento de transição, da água não tratada e de uso coletivo (com os chafarizes), para o uso 

individualizado da água (encanada e tratada). 

O resgate dos chafarizes, não com a intenção de revitalizá-los, mas torná-los um 

espaço novamente coletivo, com outra perspectiva, levando em consideração a memória da 

importância da água no município e, mais, espaço de revigoramento da memória coletiva, 

quanto à história de moradores, objetos, imagens, daquele bairro, que poderiam colaborar na 

resposta, sobre quem nos somos afinal, ou seja, fortalecer o sentimento de identidade 

individual e coletiva, de comunidade, tão em desuso nos dias atuais, frente a uma ideologia 

fatalista, que apregoa o individualismo, como sinônimo de modernidade. 

Neste sentido a busca em resgatar a memória coletiva da importância dos chafarizes 

em Alagoinhas permite dar uma significação ao objeto de discussão e analise, trazendo a tona 

um novo olhar sobre os mesmos. 

No tocante as legislações, tomemos como ponto de partida o Art. 225 da 

Constituição Federal de 1988 que diz: “Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. Nota-se que de acordo com esse artigo, a responsabilidade de manter o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é uma obrigação que se estende do mais anônimo e 

simples ao mais notável e célebre cidadão, não existindo a prerrogativa para nenhum deles 

alegar o desconhecimento legal sobre as consequências das nossas ações e as implicações da 

nossa existência sobre o meio ambiente, que repercute e impacta nas vidas presentes e futuras. 



Segundo Farias et al (2014) o patrimônio cultural, também conhecido como meio 

ambiente cultural, é compreendido pelos bens históricos, artísticos, paisagísticos, ecológicos, 

científicos e turísticos que servem como referência à identidade do povo brasileiro. Esse 

patrimônio é constituído tanto de bens de natureza material, a exemplo de construções, 

lugares, obras de arte, objetos e documentos de importância para a cultura, quanto imaterial, a 

exemplo de idiomas, danças, mitos, cultos religiosos e costumes de uma maneira geral, nos 

termos do que determina a Constituição Federal/1988: Art. 216.  

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as 

criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico.  

 

Ao interagir com o meio onde vive, independente de se tratar de um lugar 

antropizado ou não, o ser humano atribui um valor diferenciado à determinados bens, que 

passam a servir como critério identitário de um grupo, de um povo ou até de toda a 

humanidade, sendo esse o motivo para a proteção especial desse patrimônio. Nesse viés, a 

defesa do patrimônio cultural envolve a proteção de valores históricos, paisagísticos, artísticos, 

arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos (FARIAS, et al., 2014).  

Portanto, de acordo com o § 1° do Art. 216 da Constituição Federal/1988:  

o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Ainda encontramos 

no Art. 271 o seguinte: compete ao estado e aos municípios promover a proteção do 

patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal.  

 

 Já a Lei Complementar n° 012/2004 que define o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano de Alagoinhas no Art. 23 afirma que: “A política ambiental deve estar voltada para o 

cumprimento das seguintes diretrizes: destacamos o inciso II – Proteção do patrimônio 

histórico e cultural, compreendendo estes como integrantes do meio ambiente construído.”  

Diante desse arcabouço jurídico, não resta dúvida quanto da importância cultural, 

social, econômica e histórica que o chafariz representou para a população de Alagoinhas, 

inclusive enquanto espaço de memória coletiva e identidade local.  Pôde ser verificado 

também nas diversas falas dos moradores entrevistados o reconhecimento da importância 

histórica e social do chafariz para a comunidade local. 



 Concluímos com algumas fotos na tentativa de sensibilizar outros para o resgate, o 

fomento e a preservação da nossa memória, pois como disse Marc Bloch (2002): “A 

incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Fotos: Seu Apolônio, 09 de maio de 2015. 
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