
Laianne Alcântara Matos



2

APOIO
Universidade Federal do Vale do São Francisco

Programa de Pós - Graduação stricto sensu em Extensão Rural

Escola de Família Agrícola de Antônio Gonçalves

REDAÇÃO
Laianne Alcântara Matos

Delcides Marques

CAPA E DIAGRAMAÇÃO
Elvis Souza Silva

Matos, Laianne Alcântara

M433

v

A vida numa gota d’água: do imaginário individual ao saber

coletivo / Laianne Alcântara Matos, Delcides Marques. - - Juazeiro –

BA, 2019.

25 f.: il.; 23 cm

ISBN 978-85-5322-073-1

1. Educação Rural. 2. Representações sociais. 3. Água no Semiárido.

Título. II. Marques, Delcides. III. Universidade Federal do Vale do São 

Francisco.

CDD 370.19346
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/UNIVASF

Bibliotecário: Márcio Pataro CRB – 5/1369



3

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha faz parte da primeira ação para tornar pública a análise dos

dados da pesquisa: “Representação Social da Água para a Convivência

com o Semiárido: Ações Interdisciplinares em uma Escola Rural”,

realizada pela autora, no ano de 2019, para obtenção do título de mestra

em Extensão Rural.

Outro aspecto importante desta Cartilha diz respeito à difusão das

abordagens sobre as Representações Sociais para compreensão do

elemento água, ainda pouco visíveis em estudos e pesquisas realizados na

área.

Por esse caminho, lançando mão da maior multiplicidade de informação

possíveis, procurou-se avançar na interpretação dos diferentes

significados e nuances, bem como sua pluralidade na vida das pessoas que

vivem no Semiárido.

Vale ainda destacar que o principal objetivo que guiou a elaboração desta

Cartilha foi a procura por outros elementos, além daqueles que já

serviram de cenário para estudos e pesquisas sobre a Água no Semiárido.

Nesse sentido, agradecemos em especial aos jovens e moradores da área

rural, os quais nos inspiram e nos fazem refletir ao emprestar o seu

contexto marcado por desigualdades, vulnerabilidades e potencialidades.

Finalizando, cabe desejar que a leitura desta Cartilha represente para seus

leitores, o mesmo que representou para nós organizadores; ou seja, uma

profunda imersão nas águas!
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Que desde os primeiros agrupamentos ou

assentamentos humanos a água foi um objeto que

despertou o interesse pelo domínio e, em seguida,

pela integração desse objeto dominado à vida

social para atender às necessidades básicas e

imediatas da população, enfatizando-se a sua

abordagem exclusiva como recurso e insumo para

os processos produtivos, até então.

A importância e o significado social da água vão

muito além das necessidades biológicas de

consumo, e esta nova abordagem acrescenta ao

elemento água uma dimensão mais que apenas

utilitária, passando a ter uma Representação

Social (RS) de direito humano por seu caráter

vital e sua dimensão sagrada, pois nela está

embutido um conjunto de valores que dizem

respeito às mais diversas dimensões sociais como:

o econômico, o biológico, o psicológico, o

simbólico, o sagrado e o lúdico

Identificar a Representação Social

que se faz da água tem-se mostrado

caminho adequado à compreensão

da convivência de pessoas e

comunidades com o semiárido.

Considerar esse valor atribuído à

água no processo de formação de

indivíduos é muito mais do que

apenas uma forma de resgate do

saber popular, é um processo

contínuo de formação histórico-

cultural acumulada no tempo e que

promove a Educação

Contextualizada.

O estudo das representações sociais

em sala de aula supõe uma atenção

especial aos laços com outros

sistemas gerais de representações

coletivas preexistentes, de influência

de diferentes fatores do meio e de

sua própria existência. 6
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Ao nascer, começamos a ter fome, sede, dor, bem

estar ou mal estar, estamos tendo experiências,

muito antes de vir, a saber, o que elas são. Essas

experiências, não são em si mesmas cognitivas,

mas começam a ganhar esse atributo, a partir do

momento em que assumem significado, somente

então é que se torna possível controlá-las

intencional e deliberadamente. Por exemplo, a

água que era apenas um elemento de minha

experiência visual, passa a existir de modo

diverso, se entre mim e ela, outras experiências se

processarem, pelas quais eu a venha conhecer em

em outros aspectos: lúdico, simbólico, religioso.

Percebemos que no cerne das Representações

Sociais as águas se prestam humildemente às

mais diversas aplicações e usos por parte da

humanidade, como o lazer, turismo, consumo,

pesca, crenças religiosas, uso medicinal,

terapêutico, simbólico, lúdico, entre outros. Sem

compreender a história dessa percepção social

das águas, será difícil reverter boa parte dos

problemas hídricos atuais, principalmente os de

gestão.

MAS... O QUE

SERIA A ÁGUA?

Ela é definida cientificamente como

um elemento composto por dois

átomos de hidrogênio e um de

oxigênio. Pode ser caracterizada,

primariamente, por seus três estados

físicos: gasoso, líquido e sólido.

Também pode ser descrita por uma

série de parâmetros, podendo ser

boa ou péssima para a saúde.

A água não se entrega, nem se

encontra, por igual no planeta. Nem

bem desce dos céus, já procura rios,

lagos e oceanos, quando não se perde

nos meandros subterrâneos da terra.
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BASES LEGAIS SOBRE A ÁGUA

Durante o passar do anos o Brasil dotou-se de instrumentos legais e de órgãos públicos

relacionados a água no meio ambiente, tais como: o Código das Águas – Decreto nº24.643/1934;

o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), Departamento Nacional de Obras

Contra a Seca (DNOCS), Agencia Nacional de águas (ANA), Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), Conselho Nacional de Recursos Hídricos

(CNRH), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), dentre outros.

A Constituição de 1988, consagra o meio ambiente, incluindo em seu capítulo 6º, Art. 225:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (CONSTITUIÇÃO 1988, Cap.6º,

Art.225).

A Lei 9.433/97 rege sobre a necessária disponibilidade de água e o efetivo exercício do direito de

acesso à agua pela população. Essa concepção garante ao ser humano o direito a consumir a

água ou o ar. Negar água ao ser humano é negar-lhe o direito a vida. Portanto, a lei brasileira,

reconhece sem nenhuma dúvida o direito à água.

Dentro desse caráter, em face de humanos ávidos e sedentos, os ecossistemas também chamam

por água. A proteção aos ecossistemas é fundamental para a própria manutenção dos recursos

hídricos. A água tem aparecido como tema em eventos da ONU – Organização das Nações

Unidas, no dia em que se comemora em todo o mundo, o Dia Mundial da Água, em que propõe

a cada ano um tema específico para reflexão e discussão. Neste ano de 2019 o dia Mundial da

Água, tem como tema: "Não deixar ninguém para trás!" - Até 2030 toda a população do mundo

deve ter acesso à água e ao saneamento básico assegurados; em 2018, o tema foi: “Soluções da

natureza para a água!” - Devemos usar as soluções baseadas na própria natureza para resolver

os desafios dos problemas da água; e em 2017: “Águas residuais: O recurso inexplorado!” -

Reduzir a poluição causada por águas residuais não tratadas pela metade e, portanto, aumentar

substancialmente a reciclagem e a reutilização de água e esgoto.

9
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Nas regiões semiáridas são bastante frequentes as

questões emergenciais, assistenciais e de combate

às adversidades naturais. Essas regiões também

são constituídas por uma diversidade de pessoas,

culturas, saberes e contextos.

A Lei nº 13.572/2016, regulamenta a Convivência

com o Semiárido no Estado da Bahia e reconhece

a riqueza de bens naturais e culturais que esta

região possui e aponta o uso sustentável dos

mesmos, pautando o acesso democrático à terra,

água, educação contextualizada na região,

incentivo à produção agropecuária familiar, sem

deixar de lado a valorização do meio ambiente e

qualidade de vida da população do semiárido.

No Semiárido evidencia-se uma

preocupação maior com aspectos

mais voltados à economia dos

recursos hídricos, por conta da

escassez, o valor utilitário/biológico

desse bem natural que é tido como

fundamental para o surgimento e

manutenção da vida (com qualidade

de vida!), a exemplo do uso da água

para atendimento das necessidades

pessoais de higiene, alimentação,

necessidades vitais e até mesmo

lazer.

11



12



13

HÁGUA – SEU JORGE

O seco deserto está tomando 

conta do planeta

Água doce, bebível potável 

está acabando

Poluição, devastação, queimadas

Desequilíbrio mental Desequilíbrio 

do meio ambiente

Segundo previsões dos 

cientistas de padres, pastores, 

budistas

De ciganos, pai de Santos, Hare

Krishna

O tempo vai secar

O sol vai cárcume

E água pra beber (Não vai ter)

E água pra lavar (Não vai dar)

Água pra benzer

E água pra nadar Nada, nada

13



14

ABSURDO - VANESSA DA MATA

Havia tanto pra lhe contar

A natureza

Mudava a forma o estado e o lugar

Era absurdo

Havia tanto pra lhe mostrar

Era tão belo

Mas olhe agora o estrago em que está

Tapetes fartos de folhas e flores

O chão do mundo se varre aqui

Essa ideia do natural ser sujo

Do inorgânico não se faz

Destruição é reflexo do humano

Se a ambição desumana o Ser

Essa imagem infértil do deserto

Nunca pensei que chegasse aqui

Autodestrutivos, Falsas vítimas nocivas?

Havia tanto pra aproveitar

Sem poderio

Tantas histórias, tantos sabores

Capins dourados

Havia tanto pra respirar

Era tão fino

Naqueles rios a gente banhava

Desmatam tudo e reclamam do tempo

Que ironia conflitante ser

Desequilíbrio que alimenta as pragas

Alterado grão, alterado pão

Sujamos rios, dependemos das águas

Tanto faz os meios violentos

Luxúria é ética do perverso vivo

Morto por dinheiro

Cores, tantas cores

Tais belezas Foram-se

Versos e estrelas

Tantas fadas que eu não vi

Falsos bens, progresso? Com a mãe, ingratidão

Deram o galinheiro

Pra raposa vigiar 
14
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“Se eu lhe digo “ÁGUA”, o que vem a sua mente?

Dê-me “5” palavras, que para você, caracterizam

ÁGUA” (COUTINHO, 2005).

Evidentemente, suas ideias são sustentadas por

representações sociais específicas, o que nos

apresenta como sendo, e aquilo que cremos, é

constitutivo dessa essência das coisas, como

Moscovici (2011, p.201) já expressou: são as

representações sociais que combinam nossa

capacidade de perceber, inferir, compreender, o

que vêm à nossa mente, para dar sentido às

coisas...Elas são tão naturais e exigem tão pouco

esforço que é quase impossível suprimi-las.

Diante das suas respostas, podemos estabelecer

uma interação e interfecundação na comunicação

das idéias, na interpretação múltipla dos

conceitos sobre a água. No entanto, devemos ter

em mente que todas as representações sociais

individuais possuem coerência e valor coletivo.

Cada palavra associada a água possui

sua originalidade e sua própria

relevância, de tal modo que nenhuma

delas possui uma relação privilegiada

ou inferiorizada, incompleta ou

irracional.

Na verdade, nós sabemos há muito

tempo que todo ser humano possui

sua representação de mundo e não

seria estranho vermos o elemento

água ter como principal

representação a palavra “vida”, visto

que tudo o que temos desde o

nascimento do ser humano, onde

dentro do ventre da mãe já encontra-

se em um ambiente constituído por

água, logo evidencia -se a importância

atribuída como possibilitadora da

vida.
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O pensamento social sobre a água se relaciona com seu uso, suas possibilidades, suas

manifestações, suas preocupações ligadas ao cotidiano das pessoas. Ou ainda quando a água é

considerada de uma forma mais ampla, deixa-se o dia-a-dia um pouco de lado, e o pensamento

volta-se para a preocupação com a saúde e a manutenção do meio ambiente como sua relação

com a agricultura.

No campo ambiental as representações sociais da água é organizada por elementos que

compõem a categoria ações positivas como: preservação, sustentabilidade, rio, mar, praia,

chuva e finita que por sua vez tem um valor incontestável na busca da compreensão das

dinâmicas sociais. Nesta perspectiva se insere o modo como o sujeito percebe o ambiente,

relacionando-o com suas experiências, seus afetos, ou mesmo com sua competência ambiental.

A representação social do ambiente traduz o modo como se dá a relação do sujeito com seu

ambiente (FÉLONNEAU, 2003, JODELET, 1989), o modo como as pessoas se apropriaram do

paradigma antropocêntrico ou ecológico, ou mesmo de ambos.

17
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O Nordeste tem um significado sentimental e

tem reconhecimento por despertar em seus

moradores emoções, vínculo afetivo e

compromissos, podemos perceber isto em

algumas comunidades do semiárido

nordestino localizadas no Território Piemonte

Norte do Itapicuru, em que em suas histórias

de vida, falam do prazer que é viver no

Nordeste e também dos desafios pelos quais

são submetidos. Revela-se nas falas deste povo

as representações sociais do ambiente natural

e social e o modo como estas interferem em

suas motivações e objetivos no âmbito de uma

perspectiva de interferência na sociedade e no

ambiente.

As comunidades nordestinas definem seu

modo de ver o mundo e de querer modificá-lo,

direcionando-os para os caminhos, que

acreditam ser possíveis. A concretização da

ideia parece carecer da concretização da ação,

e dos resultados de uma mudança de atitude

em relação ao meio. A ação caminha como

uma condição, um desafio para consolidar

uma representação de trabalho e meio de vida

compatível com a conservação do ambiente.
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Cada indivíduo tem suas próprias

interpretações de espaço, de acordo com a

realidade que vive, e esse espaço vivenciado é

o que é refletido nas suas percepções,

requerendo a compreensão de que não há

percepção errada ou inadequada, existem sim,

percepções diferentes, condizentes com a

cultura e com o espaço vivido.

Há a presença da ambiguidade na forma da

relação homem x natureza: aquele que

queima a vegetação, polui rios, joga lixo nas

ruas é ao mesmo tempo o que se apropria do

solo para tirar seu sustento. Uma forma de

estar, configurada por um mundo mágico

cheio de símbolos, religiosidade e

contemplação da natureza.

Essas interpretações são tão evidentes e

dentro de uma dimensão social, percebe-se os

modos como compreendem a água e o meio

ambiente e como veem as pessoas se

relacionarem com ele. Descrevem as relações

comuns dos indivíduos com o meio, explicam

suas atividades e seus comportamentos,

moldam seus intercâmbios no dia a dia. Isto é,

portanto, a assimilação das suas

representações sociais, constituídas de senso

comum, expressa espontaneamente.

Há, contudo, uma atualização das

representações nas constantes

comparações que estabelecem com os

problemas atuais, reforçando o forte

vínculo com o passado, com as relações

socioambientais que observavam e

vivenciavam no passado, com a presença

de aspectos importantes como a educação

na comunidade, agricultura e a questão

religiosa.
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Por vezes, a cultura transcende ao

movimento espiritual, abrindo espaço

para o dado religioso. A transcendência da

cultura acontece quando o ser humano é

capaz de participar de realidades que

extrapolam o mundo físico, abrindo

universo simbólico, de certa forma

inexprimível.

Nesse contexto de transcendência da

cultura, se identificam como seres

espirituais e religiosos. O dado de

transcendência presente na cultura os

capacita também para o poder de

simbolizar a água em seu modo de

representação social, através da água

benta, aquela que está impregnada de fé.

É possível perceber a natureza das

representações sociais da água de maneira

sagrada, através destas ideias, o que

demonstra o valor da água interagindo

com a fé, induzindo no discurso situações

ou maneiras de ser das coisas e do mundo.

De uma maneira concreta percebe-se as

crenças, os preconceitos sustentados por

uma representação social específica.

Percebe-se que o conhecimento comum,

compreende também as informações

científicas. Ele transpõe para as ideias, a

possibilidade de perceber-se enquanto

responsável por cuidar do meio em que

vive, por este também lhe proporcionar o

sustento. Existe aqui a necessidade de

apresentar uma coerência argumentativa

ancorada em valores, crenças, tradições,

imagens de mundo e da existências. Esse

valor social agregado ao trabalho parte da

luta pela reapropriação social da natureza

semiárida, expressando os desafios para se

empreenderem atividades enraizadas e se

reinventarem produtos.
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As Representações Sociais atreladas ao estudo

da educação contextualizada carregam

sempre um sentido simbólico significante que

busca conhecer melhor o modo como um

grupo humano constrói um conjunto de

saberes que expressam a identidade de um

grupo social, como o conjunto de normas e

regras de uma sociedade é estabelecido entre o

sujeito e o meio sociocultural.

Desse modo, é fundamental que a escola

contemple em seu currículo a memória local, a

identidade dos moradores da comunidade em

que se faz presente.

Assim, ao inserirmos as discussões advindas

das Representações Sociais da água no

ambiente escolar, o ensino ora limitado à

transmissão de uma série de conceitos para

simples memorização, passa a estabelecer

interação entre o estudante e a sociedade

como um todo.

Fica evidente o papel da escola como

promotora e norteadora do conhecimento de

forma a propiciar uma educação

contextualizada, emancipadora e capaz de

reverter o quadro social e econômico local a

partir da formação dos sujeitos para a

autonomia e emancipação.

Há que se acrescentar ainda que o professor

envolvido no processo, ao refletir sobre a

própria prática pedagógica, amplia seu olhar

sobre sua formação e sobre a formação do

sujeito que tem em suas mãos e sob sua

responsabilidade, uma vez que proporcionam

o contato consigo mesmo e favorecem

transformações de sua prática.
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Crivados por estas reflexões e seus múltiplos

olhares sobre a água, nota-se que as políticas

educacionais voltadas para regiões semiáridas

devem incentivar a produção e difusão de

novas práticas pedagógicas adaptadas ao

contexto, de forma que possa auxiliar a

construção de alternativas de produção que

aproveitem melhor as riquezas naturais da

região, através da aplicação da metodologia

da educação contextualizada, que tem como

base pedagógica a adaptação de conteúdos

escolares à realidade do semiárido e à

valorização da sua riqueza social, cultural e

ambiental. Isso tudo acrescido da

possibilidade de reflexão e renovação da

própria prática pedagógica pelos professores,

certamente, será enriquecedor.

Neste sentido, cumpre ressaltar que as Escolas

Agrícolas, ao lado da intensificação de estudos

sobre questões sociais e que envolvem o

cotidiano do aluno, assume o compromisso de

empenhar-se no âmbito da questão ambiental,

conjugados aos desafios vivenciados pelo

morador da área rural.

.

Este tripé Família, Alternância e Escola

constituem as bases fundamentais da

Pedagogia da Alternância. A pedagogia da

alternância no seio das EFAs, então,

supostamente traria uma nova abordagem

educacional, a fim de tirar as comunidades

camponesas de pequenos proprietários de uma

marginalizada posição social. A família é um

dos princípios fundamentais e deve participar

da gestão da EFA.

24



Para além da conservação das culturas e dos seus

valores, a educação com base nas Representações

Sociais torna-se a identidade do passado e convoca

as utopias do futuro para construir no tempo

presente uma ação humana suficiente de usufruir

e cuidar do patrimônio planetário (cultura e

natureza) e da qualidade de vida hoje em dia e das

futuras gerações.

Nessa perspectiva, compreende-se a representação

social como um campo de abordagem para a

Educação que propõe abordar questões tendo

como objetivo estabelecer um novo “olhar” sobre

os processos pedagógicos e mais precisamente

sobre os indivíduos inseridos nas práticas

cotidianas.

O estudo das representações sociais no campo

educativo se desdobra em nova perspectiva

epistemológica na construção do conhecimento

sobre os recursos naturais no ambiente social e

educativo, em que todas as ciências trazem

contribuições, que resultam na interpretação de

como se pode ser conhecedores de si mesmo e do

mundo e como isso pode ajudar a transformar

nosso estar no mundo e alimentar a

transformação pessoal e socioambiental mais

plural, a partir da agregação de várias correntes

teóricas.
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Nesta vertente, a Representação Social da água

vem contribuir com a Educação em áreas rurais

através de um processo interativo, participativo e

crítico, para o surgimento de uma nova ética

socioambiental, vinculada e condicionada à

mudança de valores, atitudes e práticas

individuais e coletivas. Portanto a partir de um

objeto social determinado, busca-se definir um

conjunto de elementos construído pelo grupo,

tendo-se em vista colocar em relevo o conteúdo

observado junto à população do estudo.

Por tudo isso é que, é preciso confessar que a

pesquisa realizada proporcionou satisfação,

embora se reconheça sua complexidade e

incompletude. No entanto, nos desenvolvimentos,

avaliações, análises e conclusões do estudo, nos

construtos investigados, observa-se a necessidade

antiga e nunca satisfeita de uma educação

contextualizada para a convivência com o

semiárido, sendo esta de qualidade, abrangente e

personalizada, de modo que todos os públicos e as

mais diversas comunidades deste país gigante,

com culturas próprias e organizações tradicionais,

ainda que prejudicados pelas mazelas políticas

destes tempos bicudos, possam sair da situação de

servidão a que vieram submetidas por séculos,

tanto negros, como índios, pobres, mulheres,

idosos, crianças entre tantos injustiçados.
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A cartilha “A vida numa gota d’água” é resultante da 

pesquisa de mestrado de Laianne Alcântara Matos 

discente do Programa de Pós-graduação em 

Extensão Rural da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco.

O processo de elaboração deste material reside na 

ideia de que a Educação pode utilizar-se de diversas 

representações sociais presentes no contexto do 

aluno e o seu reconhecimento pode colaborar para 

identificar alguns desafios, limites e perspectivas.

Propõe-se, então, uma reflexão sobre a tomada de 

consciência das Representações Sociais da água, 

como uma possibilidade de ampliar a perspectiva 

relacional com a educação para a convivência com o 

semiárido, favorecendo o desenvolvimento de 

propostas pedagógicas para esta região.

Laianne Alcântara Matos
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