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Introdução

A modernidade,  vista  aqui  não apenas como periodização,  mas como modo específico de 
relação  humana que tem suas origens na cisão entre política e ciência ocorrida a partir do século 
XVI na Europa (LATOUR, 1994) tem como um de seus valores fundamentais a (des)regulação 
da  utilização  todo  recurso  disponível  no  mundo.  Para  os  arautos  da  modernidade,  a  única 
instituição autorizada  a  regular  o  acesso  a  um dado recurso  é  o  mercado,  um “animal  com 
energia própria” que nenhuma outra organização humana parece poder domar. Deus não poderia 
mais agir no mundo dos homens para lhes impedir de colocar em risco o futuro da espécie e do 
planeta como um todo.

Apenas por volta do século XX clarificaram-se e vociferaram-se críticas ao destino ao qual, 
segundo o pensamento moderno, os homens estavam fadados a cumprir. Os efeitos negativos da 
industrialização-urbanização  se  acumulavam  e  se  tornavam  inegáveis.  A  poluição  se  fazia 
presente também no campo graças ao uso de insumos químicos, o que resultaria em danos que 
Carsons viria a denunciar como uma “primavera silenciosa”. Na última década do século XX, 
chegaria a vez de a água ocupar espaço na grande mídia como objeto de preocupação de pessoas 
de  toda  origem.  Ainda  em  1982,  Carlos  Walter  Porto  Gonçalves  identificava  o  “estranho 
paradoxo” da questão ecológica, onde todos absorviam o discurso “... do combate à degradação 
ambiental, constituindo um verdadeiro modismo” (1982, P. 221).

A Geografia,  nas mais diversas formulações propostas,  ocupa-se de estudar fenômenos da 
superfície  terrestre.  As tradições modernas que  tomam por  base a  Geografia dos fundadores 
Alexander von Humboldt e Karl Ritter não deixaram de dedicar esforços para compreender e 
explicar a localização e a distribuição dos elementos no espaço geográfico. Há na Geografia, 
particularmente na Geografia brasileira, uma tradição, uma cultura que se empenhe em analisar a 
questão da água? Se sim, que terá esta a dizer em tempos de grandes incertezas como atuais? São 
estas dúvidas que nos levaram a realizar uma busca pelo que se produziu a respeito do tema água 
na Geografia brasileira. Faremos, entretanto, considerações gerais sobre a questão da água.

Ambiente, água e dinheiro: limites entre a reprodução do capital e da vida.

A  distribuição  desigual  dos  recursos  na  superfície  terrestre  parece  ser  a  raíz  natural  de 
conflitos humanos existentes na atualidade. Talvez o caso do petróleo seja o mais emblemático. 
Seiva dos processos produtivos modernos, esse combustível fóssil não-renovável se apresenta 
concentrado  em  pequenas  porções  do  globo.  A  sua  suposta  escassez  seria  a  raíz  da  sua 
valorização mercantil. A medida em que se torna mais raro é também a medida em que se torna 
mais caro, o que ameaça a lucratividade das empresas em todo o mundo (MOREIRA, 1982). Por 
esta razão, desde o século XIX os Estados Unidos, coração do sistema capitalista atual, mantém 
sob controle militar reservas de petróleo ao redor do globo. A situação se agrava cada vez mais, 
principalmente  diante  da  evidente  necessidade  de  substituição  da  atual  matriz  energética 
mundial,  abrindo  a  perspectiva  para  uma  nova  geografia  política  (PORTO-GONÇALVES, 
2008).

Quando Petrella (2004a, P. 16) fala na “petrolinização da água” como uma tendência que se 
afirma sobretudo a partir dos anos 80 do século XX, podemos ler como a entrada da água no 
mesmo circuito de valorização mercantil, o que significa efetivamente um aumento do custo para 
utilização dos materiais utilizados nos processos produtivos, disso decorrendo o fato de que no 
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debate internacional a água aparecer sobre a forma de “recursos hídricos”. Em verdade, trata-se 
de uma  consequência da lei da tendência da queda da taxa de lucro, já apresentada por Marx em 
O Capital. Passemos a uma breve reflexão a respeito desse movimento.

A interação entre o homem e o seu entorno é vista, na perspectiva marxista, como uma relação 
metabólica onde o trabalho é o processo de apropriação do mundo pelo homem. Através do 
trabalho  o  homem humaniza-se  e,  no  mesmo movimento,  humaniza  o  mundo  (MOREIRA, 
2006), sendo a relação entre o homem e a terra (entendida como conjunto de condições objetivas 
de realização da vida) a “unidade natural do trabalho com seus pressupostos materiais” (MARX, 
2006). A condição geral para a vida humana é a existência em grupo, coletivo ou sociedade e o 
objetivo  geral  é  a  própria  manutenção  da  existência  do  grupo,  incluindo  aí  a  garantia  de 
conservação das condições objetivas de realização desta.

O modo de produção capitalista moderno surge como exceção a esta condição geral. Com o 
objetivo de reprodução ampliada do capital, tem como pressupostos: 

1) “... trabalho livre e troca de trabalho livre por dinheiro, com o  
objetivo  de  reproduzir  o  dinheiro  e  valorizá-lo;  de  o  trabalho  ser 
consumido pelo dinheiro – não como valor de uso para o desfrute, mas  
como valor de uso  para o dinheiro.
2) “... a separação do trabalho livre das condições objetivas de sua  
efetivação – dos meios e do material do trabalho. Isto significa, acima 
de tudo,  que o trabalhador deve ser separado da terra enquanto seu 
laboratório  natural  –  significa  a  dissolução  tanto  da  pequena 
propriedade  livre  como  da  propriedade  comunal  da  terra  assentada 
sobre a comuna oriental” (MARX, 2006, P. 65).

A  unidade  entre  o  trabalho  e  os  seus  meios  de  realização  será  rompida  na  esfera  da 
comunidade para ser refeita  dentro do espaço fabril  sob a  batuta  do capitalista (MOREIRA, 
2004). Subjulgados pelo capital, homem e natureza adquirem “... as formas concretas de capital 
variável  (os  homens)  e  capital   constante  (a  natureza-matérias-primas  [leia-se  recursos]  e  a 
natureza-tecnologia) (MOREIRA, 1982, P. 205). Na mesma linha, Gonçalves aponta que:

No capitalismo a natureza do processo de trabalho é transfigurada,  
passando a ser “trabalho produtivo” aquele que valoriza o capital e não 
aquele  que  satisfaz  necessidades  humanas.  A  natureza  como um dos 
elementos  das forças produtivas é  deteriorada na própria medida em 
que a natureza do processo de trabalho é subvertida pelo capital – de  
produtor de valores de uso em produtor, fundamentalmente, de valores  
de troca. (GONÇALVES, 1982, P. 227)

A  relação  do  capitalista  com  o  mundo  revela-se   portanto  grávida  desde  o  início  da 
contradição que se mostrará extremada nos dias atuais.

O capital tem sua ampliação realizada através da apropriação de parte do tempo de trabalho da 
classe  trabalhadora.  Do  valor  total  produzido  pelos  trabalhadores,  apenas  uma  parte  lhes  é 
repassada com vistas apenas à sua sobrevivência. A parte não paga é o valor excedente, a mais-
valia que o capitalista se apropria incorporando ao seu capital total. 

Assim, a luta constante da classe trabalhadora por melhoria nas suas condições de vida opõe-
se frontalmente aos interesses do capitalista. Organizações sindicais, greves e coisas semelhantes 
elevam o custo da força de trabalho, ameaçando o lucro do capitalista. Este, por sua vez, procura 
investir em meios de produção (capital constante) que lhe permitam aumentar a quantidade de 
valores  de  troca  produzido  pela  classe  trabalhadora  sem investir  aumentar  seus  gastos  com 
capital  variável.  Ocorre,  porém,  que  ao  investir  em  capital  constante  o  capitalista  reduz 
relativamente  a  participação  do  capital  variável  na  composição  orgânica  do  capital,  o  que 



novamente leva a uma redução da taxa de lucro.
A internacionalização surge para o capitalismo como uma das formas de escapar da inexorável 

lei tendencial, procurando aqui e ali pontos da superfície terrestre que ofereçam condições mais 
vantajosas  para  realização  de  seu  lucro.  Da  mesma  forma,  o  capital  estimula  o  consumo 
incessante para que o ciclo de reprodução ampliada não cesse.

Ao  visar  a  reprodução  ampliada  do  capital  ad  infinitum,  o  capitalista  rompe  a  conexão 
existente entre as necessidades humanas e a produção material da sociedade. O consumo do meio 
cresce  exponencialmente.  Por  outro  lado,  ao  consumir  o  seu  meio  aceleradamente, 
desconsiderando o tempo que as próprias trocas de energia do planeta exigem para repor os 
materiais no meio, o capitalista contribui para sua rarefação e consequentemente para a elevação 
do seu custo.

O  capitalismo  internacionalizado  leva  também  ao  compartilhamento  mundial  das 
preocupações com as crises decorrentes de suas contradições intrínsecas. Assim, ao longo do 
século XX foram esboçadas várias conferências internacionais visando um acordo global sobre o 
meio  ambiente.  O  malogro  dessas  ações  deve-se,  entre  outros,  ao  fato  de  que  as  diversas 
burguesias  também  competem  entre  si.  Engana-se  quem  pensa  que  o  capital  é  um  bloco 
monolítico.

Por outro lado, os a partir dos anos 1960 movimentos sociais começaram a denunciar que o 
crescimento econômico, face aparente da reprodução ampliada de capital,  trazia sérios riscos 
para  a  humanidade.  Grupos  em  defesa  de  espécies  animais  ou  vegetais;  hippies  e  outros 
movimentos de contra-cultura passam a reivindicar uma revisão na relação que a sociedade se 
relacionava  com o  seu  ambiente.  Até  então,  debates  sobre  a  preservação  da  natureza  eram 
polarizados  por  conservacionistas  e  preservacionistas,  duas  correntes  acadêmicas  que  não 
chegavam a propor alternativas progressistas para o momento (BINZTOK, 2002). Dos debates 
entre  estes  sujeitos  de  diferentes  origens  nasce  um  ambientalismo  crítico  questionador  da 
sociedade como um todo (PORTO-GONÇALVES, 2002). 

A  primeira  conferência  internacional  sobre  a  água  ocorreu  em  1977  em  Mar  del  Plata, 
realizada pela Organização das Nações Unidas (PETRELLAb, 2004). Entretanto, o tratamento 
dado ao tema água seguiu bastante tímido: “... é preciso reconhecer que a proclamação da Nova 
Ordem Internacional em 1974 (após a crise do petróleo), a Década do Desenvolvimento Mundial 
(de 1977 a 1987) e, mas tarde, da Década Internacional para a Água Potável e o Saneamento 
(1981 a 1990) estiveram muito longe de produzir os resultados esperados” (PETRELLAb, 2004, 
P. 92). 

Apenas a partir da década de 90 o tema passou a ter prioridade na pauta diária da mídia e da 
política em geral, sempre a propalar um discurso de escassez da água (PORTO-GONÇALVES, 
2005) contribuindo para introjetar na subjetividade coletiva a idéia de que é preciso gerenciar a 
água como um bem econômico. 

Em toda parte surgem paladinos de uma “gestão racional dos recursos hídricos”. Instituições 
internacionais são criadas para formular propostas racionalização do uso dos recursos hídricos 
contra  as  “formas  tradicionais”.  Para  a  América  Latina,  Vargas  (2006)  define  como 
características dessas propostas racionais: a) A introdução de modelos tecnológicos e de gestão 
exógenos; b) A transferência de “pacotes tecnológicos; c) A suposição de valores econômicos da 
água; d) A suposição de que a escassez crescente da água se deve a uma gestão “tradicional” da 
água; e) Modelos de investigação e desenvolvimento de tecnologias concentrados em modelos 
matemáticos; f) O Desconhecimento de qualquer lógica que não seja a urbana e mercantil; g) 
Respostas  com soluções  parciais  e  h)  Sistemas de  educação,  capacitação  e  difusão  que  não 
respeitam as características culturais locais. Essa forma discursiva, denominada por Vargas como 
“El modelo vigente-dominante de intervención”, contrasta com as formas discursivas-culturais 
que, pelo contrário, colocam a diversidade de formas de gestão da água como valor fundamental, 
por isso definidos como “discursos de la resistencia y de la liberación”. Do último grupo surge a 
possibilidade de uma democracia da água.

Analisar  as  formas  discursivas  da  água  na  Geografia  pode  nos  ajudar  a  compreender  as 



relações entre a ciência e a sociedade e, ao mesmo tempo, identificar possíveis matrizes para a 
construção de uma cultura democrática da água no Brasil.

Metodologia

Nosso trabalho parte da hipótese de que o acúmulo de discussões pelos participantes de uma 
ciência  ciência  tem certa  relação  com a instituição de  uma ou mais  formas de  considerar  e 
intervir no mundo. Segundo Ramón Vargas, geólogo argentino coordenador do Pograma Cultura 
da Água para a América Latina do Programa Hidrológico Internacional, a linguagem é uma das 
manifestações mais claras da cultura. “La cultura del agua, entonces, tiene uma manifestación 
muy importante em los discursos del água” diz o autor (VARGAS, 2006).  Esse movimento de 
acúmulo se dá por continuidades e descontinuidades, rupturas e sequências, ou seja, através de 
uma diversidade  de  relações entre  os  sujeitos que  participam dessa  ciência.  Seja  qual  for  o 
movimento empreendido, o resultado será invariavelmente a produção de uma ou mais culturas.

Ao  utilizar  o  conceito  de  cultura,  pretendemos  enfatizar  principalmente  a  dimensão  de 
aprendizado afirmada,  dentre  muitos,  por Kroeber (1917),  Laraia (2001) e Vargas e Piñeyro 
(2006). 

O conceito antropológico de cultura visa destacar aquilo que é propriamente humano do que é 
inato, ou seja, biologicamente adquirido. Nesse sentido, Kroeber aponta em seu clássico artigo 
“O superorgânico” que:

Todo el mundo es consciente de que nacemos con ciertos poderes y 
que  adquirimos  otros.  No  es  necesario  ningún  argumento  para 
demostrar que unas cosas de nuestra vida y constitución proceden de la  
naturaIeza, a traves de la herencia, y que otras nos llegan  a  traves de  
agentes con las que la herencia nada tiene que ver. (KROEBER, 1917, 
P. 48).

A cultura, mais do que a herança biológica (hoje em dia centrada em torno da genética), é 
responsável pelo modo como os homens atuam no mundo.

 A principal diferença instituída entra a cultura e a herança biológica é que a cultura exige um 
processo de comunicação entre seus membros de modo a garantir sua perpetuação. Kroeber dá 
exemplos esclarecedores:

Una gata que esta criando lleva un perrillo recitn nacido a la camada 
de gatitos. Em contra de las anécdotas familiares y los artículos de los  
periódicos, el cachorrito ladrará y gruñirá, no ronroneará ni maullará.  
Nunca tratará de hacer esto último. La primera vez que le pisen Ia pata  
gemirá,  no chillará,  con tanta seguridad como que cuando se enfade  
mucho morderá como hacía su desconocida madre y nunca intentará 
arañar como há visto hacer a su madre de leche (KROEBER, 1917, P. 
52).

Em contraposição, Kroeber propõe que pensemos numa criança francesa, filha de um casal 
francês, sendo separada dos pais biológicos e transportada por uma pessoa muda para a China 
com instruções para que não deixe ninguém falar com ela e até que seja adotada por um casal 
chinês. “Faz falta discutir o que o francês adulto ou ainda em crescimento falará? Nenhuma 
palavra de francês,  mas chinês,  sem traços de  sotaque e  com fluidez chinesa,  e nada mais” 
(ibidem, Pp. 52-53) afirma categoricamente o antropólogo americano.

Nosso método de pesquisa, portanto, consiste em identificar se a produção da pós-graduação 
em Geografia do século XX conseguiu estabelecer-se como uma cultura, estando os trabalhos 
mais antigos posicionados como referência para os mais recentes. Uma passagem de Laraia pode 
contribuir para esclarecer nosso procedimento:



...um  certo  matemático  que,  ao  terminar  de  redigir  a  sua  tese  de  
doutoramento e se preparava para editá-la, descobriu em uma revista  
européia um artigo, escrito por um outro matemático com o qual não 
teve o menor contato, que sintetizava toda a sua tese. A explicação para 
tal  fato  é  muito  simples:  comparando-se  a  bibliografia  utilizada  por  
cada um descobriu-se serem ambas muito semelhantes. Assim, diante de 
um mesmo material cultural, dois cientistas agindo independentemente  
chegaram a um mesmo resultado. (LARAIA, 2003, P. 48)

Pensamos que a partir da comparação das referências bibliográficas de cada autor, assim como 
através de uma análise dos objetos de pesquisa de cada um, podemos reconstituir o caminho que 
originou a forma atual de abordagem da água nas ciências, em particular na Geografia. Nesse 
sentido, é possível que algumas formas de estudar a água tenham concorrido, algumas preteridas 
em razão de  outras.  Assim, as contribuições de  Canguilhem (1977) nos ajudam a discutir  o 
estatuto de validez de uma certa ciência.

Canguilhem afirma que  “No campo em que uma ciência virá a instituir-se, existe sempre, 
antes da ciência, uma ideologia científica. Existe sempre uma ciência antes de uma ideologia, 
num campo lateral que essa ideologia visa obliquamente” (1977, P. 41). Substitua-se apenas as 
formas singulares de ciência e ideologia científica pelos seus respectivos plurais e encontramos 
um  ponto  de  acordo  com  o  autor.  Canguilhem  adverte-nos  ainda  de  que  não  se  trata  de 
considerar  a  história  da  ciência  como  uma  “...  sucessão  articulada  de  factos  da  verdade” 
(CANGULHEM, 1977, P. 41).

Recorte amostral

Para avaliar especificamente as formas de estudo da água pela geografia acadêmica brasileira, 
optamos por realizar um recorte amostral. Adotamos como critérios de seleção: 1) A participação 
de cada programa no conjunto da produção nacional de teses e dissertações em Geografia com 
base  nas  informações  disponibilizadas  pela  Coordenação de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de 
Nível  Superior  (CAPES);  2)  A idade  dos  programas de  pós-graduação,  priorizando  os mais 
antigos; 3) O poder de penetração de cada programa na Geografia brasileira, o que denominamos 
por “nucleação”.

Com relação à participação de cada programa de pós-graduação em geografia na produção 
nacional de teses e dissertações, temos como subsídio as considerações de Suertegaray (2005a; 
2007).  Analisando  a  produção  nacional  do  período  entre  2000  e  2003,  a  autora  frisa 
repetidamente a importância dos programas de pós-graduação em geografia física e em geografia 
humana da Universidade de São Paulo para todas as áreas temáticas (a saber, Geografia Física, 
Geografia Humana, Ambiente, Teoria e Método e Ensino de Geografia). Os números da Tabela 1 
expressam tal fato:



Tabela 1: Quantidade de dissertações e teses de cada programa de pós-graduação por área 
temática. Fonte: SUERTEGARAY, 2005.

Para  nossos  objetivos,  consideraremos  os  programas  de  pós-graduação  em  geografia  da 
Universidade de  São Paulo como apenas um doravante  denominado PPGUSP. Fazemos isso 
devido ao fato de que os demais programas contemplam todas as áreas temáticas, algo que os da 
Universidade de São Paulo apenas realizam se considerados juntos. Assim, observamos que a 
produção do PPGUSP durante o período 2000-2003 correspondeu a 24,85% do total nacional. A 
Universidade Federal do Rio de Janeiro fez a segunda maior participação, somando apenas 9% 
do total nacional.

A referida concentração da produção nacional na Universidade de São Paulo não deve nos 
causar estranheza, principalmente se articularmos esta informação com o fato de que o PPGEO é 
o  mais  antigo  programa  de  pós-graduação  brasileiro.  Embora  sua  constituição  enquanto 
programas específicos datem de 1971, a Universidade de São Paulo já contava com defesas de 
teses de doutoramento décadas antes. Nas palavras de Pasquale Petrone:

A  Universidade  de  São  Paulo  abrigou  o  primeiro  curso  de 
Doutoramento em Geografia criado no país. O primeiro pesquisador a 
obter o grau de Doutor em Ciências (Geografia) em todo o Brasil foi  



[Maria  da]  Conceição  Vicente  de  Carvalho,  então  Assistente  de  
Monbeig, com tese sobre o porto de Santos, elaborada sob a orientação  
daquele professor. Um outro exemplo significativo é o de Nice Lecocq 
Muller que se doutorou com a tese subordinada ao título de Sítios e  
Sitiantes do Estado de São Paulo, elaborada também sob a orientação  
de Monbeig, de quem era Assistente, e fruto de um trabalho de campo  
estimulante  ao  longo  das  excursões  promovidas  pelo  orientador  
(PETRONE, 1994).

Ainda buscando definir nosso espaço amostral, tomamos como critério a idéia de nucleação. 
Esta visa explicitar a relação entre os programas de pós-graduação, sendo incorporada na última 
avaliação da  CAPES (SUERTEGARAY, 2007,  P.  25).  A idéia é  simples:  alguns programas 
foram responsáveis pela formação de quadros para outros, estabelecendo assim laços de filiação 
e apontando lideranças nacionais e regionais. E, seguindo esta idéia, Suertegaray (2007) conclui 
que: 

Em relação à nucleação mais especificamente em relação ao item -  
consolidação  e  liderança  nacional  do  programa  como  formador  de  
recursos humanos para a pesquisa e a pós-graduação avalia-se como 
altamente promissor o desempenho de alguns cursos, particularmente,  
aqueles  já  historicamente  consolidados.  [...]  Por  vezes  um  número 
significativo de docentes de novos cursos tem sua formação em um único 
programa, desses aos quais nos referimos como consolidados, a exemplo 
da  Geografia  da  USP,  UFRJ,  UNESP/RC  e  UNESP/PP. 
(SUERTEGARAY, 2007, P.25).

Com base nos resultados dos três critérios definidos (participação na produção nacional, idade 
do programa e nucleação), a produção do PPGUSP é um espaço amostral com representatividade 
suficiente para afirmarmos que estamos trabalhando com a Geografia brasileira do século XX.

Recorremos à listagem disponível o endereço eletrônico da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas para pré-selecionar trabalhos que possivelmente teriam “água” como tema 
afim. A etapa seguinte foi coletar os trabalhos na biblioteca Florestan Fernandes, momento em 
que nossa pesquisa esbarrou na indisponibilidade de exemplares de alguns títulos. Ao entrar em 
contato direto com os trabalhos, nossas amostras passaram por um refino. Hoje trabalhamos com 
aproximadamente 60 títulos.

A água na produção acadêmica da Geografia brasileira: resultados parciais

Em outro momento (AMORIM, 2008) visamos diferenciar os trabalhos pré-selecionados de 
acordo com a situação que o tema “água” se posicionava em relação ao objeto do pesquisador. 

O levantamento realizado junto ao acervo do PPGUSP nos permitiu  
distinguir  ao  menos  dois  períodos  da  água  como  objeto  para  a  
Geografia. Propomos “situação marginal” como denominação para o  
primeiro  momento:  nele  a  água  aparece  de  forma  obliqua,  indireta,  
participando  do  temário  da  geografia  através  de  outros  objetos.  
Consideramos a tese “Estudo sobre clima da bacia de São Paulo” de 
Ary França [1945] como primeiro trabalho a tangenciar com o tema da 
água.

Para o segundo momento,  propomos como denominação “situação 
concentrada”.  Tomamos  como marco  de  referência  a  dissertação  de  
Jurandyr Luciano Ross intitulada “A Qualidade da água subterrânea no 



espaço urbano da grande São Paulo”, de 1982. Nestes trabalhos há um  
intuito  de definir  com clareza a água como objeto central,  principal.  
Ainda que existam abordagens diferentes, os esforços são semelhantes.

No momento, temos consolidados dados de 18 trabalhos escolhidos aleatoriamente. São eles:

Título Tipo Autor Orientador Ano
Circulação secundária e efeito orográfico na 

gênese regional das chuvas
Doutorado José Bueno Conti Carlos Augusto de 

Figueredo Monteiro
1972

A qualidade da água subterrânea no espaço 
urbano da Grande São Paulo

Mestrado Jurandyr Luciano 
Sanches Ross

Adilson Avansi de Abreu 1981

As inundações no Cambuci: Percepção e 
reaçao do habitante e usuário de uma área 

central da metrópole a um de seus problemas 
mais sérios

Mestrado Wanda Paschoal Carlos Augusto de 
Figueredo Monteiro

1981

Estudos dos efeitos morfodinâmicos pluviais 
no Planalto de Goiânia

Doutorado Valter Casseti Adilson Avansi de Abreu 1983

A cotonicultura na região de Presidente 
Prudente. O regime pluviométrico e as 

variações de produção

Mestrado Neide Aparecida 
Zamuner Barrios

José Bueno Conti 1987

Impacto pluvial na serra do Paranapiacaba e 
Baixada Santista

Mestrado Lucí Hidalgo Nunes Augusto Humberto Vairo 
Titarelli

1990

Morfogênese pluvial em vertentes do maciço 
litorâneo da Juréia, Iguape/SP

Mestrado Joel Simões Coimbra Lylian Z. D. Coltrinari 1990

Ritmo climático e a gênese das chuvas na 
zona oeste do Pantanal sul-matogrossense

Mestrado Julio Cesar Gonçalves Magda A. Lombardo 1993

A chuva ácida na cidade de São Paulo Mestrado Maria Glória da Silva 
Castro

José Roberto Tarifa 1993

Apropriação dos recursos hídricos e o 
abastecimento de água na Região 

Metropolitana de Sâo Paulo (RMSP)

Mestrado Vanderli Custódio Manoel Fernando Gonçalves 
Seabra

1994

Episódios pluviais intensos na Região 
Metropolitana de São Paulo: uma avaliação 

no decênio 1982-1991

Mestrado Ailton Pinto Alves Filho José Roberto Tarifa 1996

Estudo das propriedades físicas do solo 
visando conhecer seu funcionamento hídrico 

(Sorocaba do Sul/Biguaçu/SC)

Doutorado Angela da Veiga 
Beltrame

José Pereira de Queiroz 
Neto

1997

Variação das disponibilidades hídricas e a 
caracterização climática associado a 

diversidades de culturas no município de 
Alegrete no período de 1953-1983

Mestrado Ana Helena Albretch 
Ribas

Mário de Biasi 1997

O uso da terra e a qualidade das águas 
superficiais da bacia do rio Sapucaí-guaçú no 

município de Campos do Jordão – SP

Mestrado Sandra Regina Rodrigues Felisberto Cavalheiro 1997

Expansão urbana e impacto ambiental na 
bacia hidrográfica do Rio Jacaré – RJ

Mestrado Marcelo Moreira Gomes Eduardo Yázigi 2000

A qualidade na água de Santa Maria/RS: 
uma análise ambiental das sub bacias 
hidrográficas dos rios Ibicui Mirim e 

Vacacaí Mirim

Doutorado Bernardo Sayão Penna e 
Souza

Jurandyr Luciano Sanches 
Ross

2001

A persistência das inundações na Grande São 
Paulo

Doutorado Vanderli Custódio Antônio Carlos Robert 
Moraes

2001

Saneamento básico e produção do espaço 
urbano: a zona norte das áreas de proteção 

aos mananciais da Região Metropolitana de 
São Paulo

Mestrado Cristiane Fernandes de 
Oliveira

Sandra Lencioni 2001



Cientes desses dados, passamos a procurar pelos autores identificados dentre as referências 
bibliográficas  dos  demais.  Com  isso,  visamos  traçar  redes  de  referências  que  sirvam  de 
sustentação para formas discursivas da geografia. Exceção foi feita ao trabalho de José Bueno 
Conti, que, por ser o mais antigo, foi apreciado de forma diferenciada.

A tese de doutoramento de José Bueno Conti nas palavras do próprio “...  não visa apenas 
mostrar a influência orográfica na chuva […]. Muito mais que isso, objetivamos expressar a 
relação quantitativa e qualitativa dessa influência numa área onde o igor da compartimentação 
morfológica fizesse realçar a distribuição espacial da chuva” (CONTI, 1972, P.2). O trajeto do 
autor em sua pesquisa é brevemente relatado no início do trabalho: a inspiração para o trabalho 
surgiu durante um estágio em Climatologia Dinâmica feito na França. De volta ao Brasil, Conti 
iniciou seu doutoramento sob orientação de Elina de Oliveira Santos (aquela que “havia sido 
nossa  primeira  mestra  em  Climatologia  Dinâmica  na  Universidade  de  São  Paulo).  Com  a 
aposentadoria da referida geógrafa em 1967, Conti passou a ser orientado por Aziz Ab'saber até 
que  em  1968,  por  sugestão  do  Prof.  Ab'sáber,  passou  a  trabalhar  com  Carlos  Augusto  de 
Figueredo  Monteiro,  que  naquele  ano  passara  a  fazer  parte  do  quadro  do  Departamento  de 
Geografia. A contribuição de Carlos Augusto de Figueredo Monteiro foi de tal ordem que a ele 
Conti  dedica o seu estudo. Ab'sáber e  Monteiro formam, também, boa parte  das referências 
bibliográficas do trabalho de Conti: 6 trabalhos de Ab'sáber são utilizados, enquanto Monteiro 
contribui com 7 obras. São os autores com o maior número de participações nas referências 
bibliográficas.

Os  trabalhos  seguintes,  de  Ross  e  Paschoal,  tornam  a  apresentar  Ab'sáber  e  ainda  mais 
Monteiro como referência. O trabalho de Ross apresenta ainda uma referência a um estudo de 
Conti de 1979, posterior ao seu doutoramento. Consideramos isto como evidência de que um 
autor  se  tornou, de  certo  modo, um referencial  importante.  Seguimos portanto a  análise  das 
demais obras com a mesma ferramenta.

Como resultado, obtivemos que Carlos Augusto de Figueredo Monteiro é, dentre os autores 
que delimitamos como tributários de discursos geográficos sobre a água, a principal fonte. Em 
média,  os  15  trabalhos  restantes  apresentam  mais  de  três  trabalhos  seus  como  referências 
bibliográficas. Jurandyr Ross e Aziz Ab'sáber aparecem na segunda e terceira posição com 1,47 
e 1,2 trabalhos em média, respectivamente. Cabe observar,  porém, que há uma concentração 
maior das referências a Aziz Ab'sáber nos trabalhos pré-1996, enquanto Jurandyr Ross passa a 
ganhar destaque justo após essa data.  Os demais autores encontrados como referência foram 
Conti (0,6), Custódio (0,2), Casseti, Rodrigues e Alves Filho (0,07 cada).

Conclusão

Não  nos  causa  estranheza  que  a  maioria  dos  autores  posicionados  como  referência  nos 
trabalhos por nós analisados sejam oriundos da Geomorfologia e da Climatologia. Esse resultado 
é perfeitamente coerente com a análise recentemente conduzida por Moreira (2006, 2008) sobre 
o pensamento geográfico.

A  Geografia  moderna,  segundo  Moreira  (2006),  passou  por  três  momentos  distintos:  do 
paradigma holista romântico-iluminista da “Geografia dos fundadores” Alexander von Humboldt 
e  Karl  Ritter,  seguido  pelo  paradigma  fragmentário  da  Geografia  clássica,  de  inspiração 
positivista  e  neo-kantiana,  período  que  o  referido  autor  caracteriza  como  de  hegemonia  da 
Geografia  da  Civilização,  e  o  momento  mais  recente,  pós-1970,  da  ultramodernidade  de 
tendências pluralistas.

A  construção  da  Geografia  acadêmica  brasileira  se  dará  no  momento  de  afirmação  do 
paradigma positivista neo-kantiano. Conforme Petrone (1994) relata, a Geografia acadêmica da 
Universidade de São Paulo, assim como as demais Ciências Sociais, partem da contribuição de 
intelectuais franceses contratados para instituir cursos acadêmicos no Brasil. Através de Pierre 
Monbeig, Pierre Deffontaines e outros, nasce a Geografia da USP.



Os  elos  entre  as  Geografias  brasileira  e  francesa  ficam  mesmo  testemunhados  pelo 
depoimento  contido  no  trabalho  de  Conti  (1972).  Seu  relato  sobre  estudos  de  Climatologia 
Dinâmica realizados na França na década de 60 evidenciam ser a Geografia brasileira filiada ao 
pensamento geográfico francês.

A  Geografia  Clássica  surge  através  da  crítica  ao  holismo  romântico-iluminista.  Segundo 
Moreira: 

O ponto do desmonte é o holismo de Humboldt, numa estratégia que  
dissocia e separa as esferas em mundos paralelos e próprios, isolando-
as entre si.  Ao mesmo tempo, proclama-se a origem da geografia em  
Ritter  e  faz-se  um  silêncio  que  leva  Humboldt  em  pouco  tempo  ao 
esquecimento. A dissociação que isola as esferas em campos específicos  
fragmenta cada uma por sua vez em setores dissociados e independentes,  
consagrando-se como real esse todo fragmentário. (MOREIRA, 2006, 
P.24)

No  processo  de  fragmentação  do  objeto  da  Geografia  estabelece-se  a  esfera  das  coisas 
inorgânicas como campo de estudo.  “Cada geografia física sistemática se mantém, de um certo 
modo, como uma ciência corográfica, a começar pela geomorfologia, que, aos poucos, vai se 
candidatando ao papel de base de referência corográfica para todas as demais” (ibidem, P. 26). A 
geomorfologia que nasce nesse momento 

...os recortes das bacias fluviais. Isto é, as grandes unidades de relevo  
da  superfície  terrestre  cujos  alinhamentos  foram  os  interflúvios  que 
balizam os recortes das bacias. De modo que o recorte das unidades de  
relevo  acaba  por  estabelecer  pelas  mãos  da  geomorfologia,  numa 
espécie  de  regionalismo  geomorfológico,  teoria  e  método  de 
assentamento dos fenômenos geográficos. (ibidem, P. 27)

Na visão de natureza-máquina positivista que inspira a Geografia Clássica, o Clima exerce o 
papel de determinação “para trás e para frente” numa analogia a um encadeamento de peças de 
um maquinário. 

Para trás, em relação ao próprio relevo (o clima é por excelência o 
arsenal dos grandes agente externos do modelado) e à geologia (é, por  
exemplo, o próprio fator intemperismo). E, “para frente”, em relação à 
bacia fluvial, à hidrologia, aos solos e à vegetação. Atua, portanto, na  
determinação do “quadro do sistema da natureza” por inteiro. (ibidem, 
P. 51) 

As geografias setoriais diversas surgem na fronteira com outras ciências. 

A Geomorfologia nasce na fronteira com a Geologia e seu discurso 
vai ser um mix de Física clássica e Geologia, modelizado na relação 
matemática  […].  A  climatologia  vai  surgir  na  fronteira  com  a  
Meteorlogia e seu discurso praticamente se confunde com o discurso e  
os modelos matemáticos desta, com a ressalva de dar maior atenção às  
formas  do  projetamento  dos  fenômenos  meteorológicos  na  superfície  
terrestre, cuidando do clima e do seu mapeamento. (MOREIRA, 2008, P. 
18)

Assim, é de se esperar que estas Geografias setoriais tenham aglutinado maior discussão sobre 
a  água,  considerada  inicialmente  como  parte  inorgânica  da  superfície  terrestre.  Só  muito 
recentemente, autores como Vargas (2006), Vargas e Piñeyro (2005), Petrella (2004a e 2004b) e 



Porto-Gonçalves (2005) têm ressaltado sua dimensão orgânica, reafirmando a relação entre água 
e vida e tornando a discussão sobre a necessidade x disponibilidade de água numa luta por um 
direito.

A grande quantidade de referências a Carlos Augusto de Figueredo Monteiro, Jurandyr Ross e 
Aziz Ab'sáber indicam que possivelmente esses autores se configuram como matrizes. Segundo 
Moreira (2008, P. 47), “matrizes são formas de pensamento que partem de um núcleo racional 
por meio do qual uma estrutura global emerge como discurso de mundo, uma estrutura matricial 
se distinguindo da outra justamente pela maneira como o intelectual vê e organiza o mundo”. 
Como desdobramento futuro, sugerimos o empreendimento de uma análise desse matriciamento 
como fonte de culturas da água na geografia.

Os  trabalhos  até  agora  analisados  não  nos  permitem  afirmar  que  há,  da  forma  como 
Canguilhem (1977) coloca, uma diferenciação entre uma ideologia científica e uma ciência sobre 
a água. Pelo contrário, há certa continuidade, embora num sentido dialético.
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