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RESUMO

Esta dissertação  utilizou  a  Teoria  das  Representações  Sociais  como principal 

ferramenta teórico-metodológica, por entender que o sujeito atribui sentido a 

um dado objeto a partir de suas relações práticas naturais e sociais. O município 

de Estrela  de Alagoas,  área de estudo escolhida,  localizado no semi-árido do 

Estado de Alagoas, caracteriza-se por uma estação chuvosa que dura de 3 a 4 

meses e uma estação seca longa, de escassez de qualidade e quantidade de água 

para  todos  os  usos.  A região  é  predominantemente rural,  dividindo-se  em 81 

localidades de sítios e povoados e uma pequena sede municipal. Os sujeitos da 

pesquisa são essencialmente pequenos agricultores de subsistência, professoras, 

sindicalistas rurais, agentes de saúde, presidente de associações e movimentos 

de agricultores. Esta pesquisa objetivou identificar as percepções de quantidade 

e  qualidade  das  fontes  disponíveis  de  água  pelas  famílias  e  apreender  os 

significados e sentidos associados à água, manifestados nas falas, depoimentos e 

histórias  relacionadas  aos  usos  e  práticas  sociais  ligadas  à  água.  Os 

procedimentos metodológicos utilizados incluíram entrevistas semi-estruturadas, 

na forma de conversas informais, relacionadas com os comportamentos durante 

os  períodos  seco  e  chuvoso.  As  perguntas  formuladas  abrangeram  aspectos 

referentes  aos  usos,  consumo  e  atitudes  no  trato  com  a  água,  envolvendo 

questões abertas para identificação de constituintes de representações comuns 

ao grupo investigado. Foram ainda realizadas entrevistas gravadas, a partir de 

apenas  uma  pergunta  indutora:  O que  você  tem a  dizer  sobre  a  água?  Como 

resultado,  identificou-se um campo comum das  representações orientado pela 

idéia da água como fonte de vida, fenômeno do divino, enquanto objeto político, 

de identidade e imigração. Para os agricultores investigados, o consumo de água é 

essencialmente doméstico. De maneira geral,  eles consideram a água da chuva 

como  a  de  melhor  qualidade,  atribuindo  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  à 

construção de cisternas e à realização de programas do governo (aposentadoria e 



bolsas família). A questão da água é muitas vezes percebida como restrita aos 

seus aspectos físicos, sendo ressaltada também a característica de abundância 

ou escassez das chuvas. Este trabalho preocupou-se em validar os conhecimentos 

do senso comum que se definem na dinâmica das relações entre populações que 

interagem em situações de escassez de água.

Palavras-chaves: Água – Uso; Água – Consumo; Comunidades rurais; 
Abastecimento de água no campo.



ABSTRACT

This thesis used the Theory of Social Representations as the main theoretical-

methodological tool, because I believe that the subject gives meaning to a given 

object,  from their  natural  and social  relations practices.  The municipality of 

Star of Alagoas, chosen field of study, located in the semi-arid region of the 

state of Alagoas,  is  characterized by a rainy season that lasts from 3 to 4 

months and a long dry season of shortage of quality and quantity of water for all 

uses. The region is predominantly rural, dividing itself in 81 locations of sites and 

towns,  and a small  municipal  headquarters.  The research subjects are mainly 

small farmers, subsistence, among them, teachers, trade unionists rural, offi-

cers of health, chairman of associations and movements of farmers. This re-

search aimed to identify the perceptions of the quantity and quality of available 

sources of water by households and seize the meanings and meanings associated 

with water, expressed in words, testimonials and stories related to customs and 

social practices related to water. The methodological procedures used included 

semi-structured interviews, in the form of informal conversations, related to 

the behaviour during the rainy and dry periods. The questions raised covered as-

pects relating to usage, consumption and attitudes in dealing with water, involv-

ing issues open for identification of constituents of common representations to 

the group investigated. Recorded interviews were conducted from inducing only 

one question: what you have to say about the water? As a result, identified is a 

common field of representations driven by the idea of water as a source of life, 

the  divine  phenomenon,  while  political  object,  identity  and  immigration.  For 

farmers investigated, the consumption of water is mainly domestic. In general, 

they consider the water of the rain as of better quality, attributing the im-

provement of the quality of life for the construction of tanks and the implemen-

tation of programmes of the government (retirement and scholarships family). 

The issue of water is often seen as restricted to their physical aspects, and 



stressed also the characteristic of abundance or scarcity of rainfall. This work 

is concerned to validate the knowledge of common sense that are defined in the 

dynamics of relationships between people who interact in situations of scarcity 

of water.

Keywords: Water - Use; Water - Consumption; Rural Communities; Water supply 
in the field.
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INTRODUÇÃO

PRELIMINARES

A idéia que motivou essa dissertação partiu de reflexões pertinentes a 

ação ser humano-ambiente constituir-se em algo essencialmente relacional. Não 

por acaso, a escolha dos sujeitos da pesquisa pertencerem a uma região do semi-

árido no nordeste do Estado de Alagoas de conformação essencialmente rural, é 

bem representativa aos propósitos desse estudo,  na medida em que vislumbra 

apreender  as  leituras  que  fazem  esses  sujeitos  do  seu  espaço  de  vida, 

constituído em limites naturais de disponibilidade hídrica, tendo como foco de 

interesse principal identificar em matrizes representacionais quais os sentidos e 

significados ligados a água.

Esse  estudo  esforça-se  em  alcançar  a  água  como  objeto  de 

subjetividade,  como  registro  simbólico  capaz  de  explicar  a  fonte  de 

sobrevivência  e  as  manifestações  do  imaginário  do  ser  humano,  através  da 

relação que se estabelece em práticas constituídas e nos usos que fazem das 

fontes de abastecimento disponíveis, desvelados nas falas, saberes e histórias 

de vida daqueles que convivem com a sua escassez. 

Para esse trabalho, foram focadas as apreensões que o agricultor rural 

do semi-árido do nordeste faz do mundo através do objeto água: encontradas nas 

formas de usos, práticas, nos seus movimentos corporais, nos sabores, valores, 

símbolos  e  significados.  Considerando-se  importante  ressaltar  o  papel  social 

garantido à água, fundamental na superação das forças políticas e econômicas de 

entrave para o desenvolvimento dessas áreas. 

Nosso objetivo principal  foi  identificar as formas de representação 

relacionadas com os usos e práticas sociais ligadas a água, pelos sujeitos/grupos 

na zona rural do município de Estrela de Alagoas.



Diante da  amplitude  da  temática,  naturalmente fomos conduzidos  a 

conhecimentos  em  várias  áreas  do  saber,  compreendendo-se  hoje  quase  uma 

obrigação  a  qualquer  estudo  buscar  várias  ferramentas  de  compreensão.  Com 

efeito,  rompemos  fronteiras  disciplinares  e  adequamo-nos  às  diversidades 

epistemológicas.  Nessa  perspectiva,  visitamos  as  ciências  humanas,  sociais,  a 

filosofia e a psicossociologia, sem medo de errar, nessa dissertação articulou-se 

múltiplos  conceitos  teóricos  e  como  suporte  norteador  principal,  de 

características heuristicamente úteis,  a  noção da Representação Social1 (RS), 

definiu-se como ferramenta satisfatória por atuar como guia de interpretação da 

realidade que se efetiva no ajustamento prático do sujeito a seu meio.   

A relevância e a contribuição desse trabalho define-se na ampliação e 

na valorização de conhecimentos provenientes do “senso comum”, validados em 

dinâmicas  locais  de  escassez  de  água  e  elaborados  em  percursos  grupais 

específicos de área rural.

Esta  dissertação  estruturou-se  em  quatro  capítulos,  descritos  a 

seguir.

O Capitulo 1 apresenta os referenciais teóricos que balizaram e deram 

suporte  ao  trabalho.  O  conceito  de  Representações  Sociais  definiu-se  como 

principal  ferramenta  teórico-metodológica  à  compreensão  e  apreensão  da 

proposta  de  estudo.  O  capítulo  1  também  dá  espaço  à  Água:  Filosofia  e 

Simbologias, em razão dos devaneios que motivaram essa dissertação e objetivou 

através da obra de Gaston Bachelard sobre a água “A água e os sonhos”, agregar 

poesia e o imaginário que se  apresenta nas múltiplas formas de significação e 

simbolização que revelam-se em momentos contemplativos do ser humano diante 

da água e nas diferentes formas de interações no cotidiano.

1 A teoria da Representação Social centra seu olhar sobre a relação entre o sujeito e o objeto; 
assim,  ela recupera um sujeito que,  através de sua atividade e relação  com o objeto-mundo, 
constrói tanto o mundo como a si mesmo. Buscando dar conta da subjetividade, do particular na 
produção do cotidiano e da história (MOSCOVICI, 1978). 
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O Capítulo 2 caracteriza a área de estudo, o Município de Estrela de 

Alagoas,  suas contextualizações socioeconômicas,  aspectos hidrogeológicos,  de 

composição  essencialmente  rural,  distribuídas  em  multiplicidades  de  sítios  e 

povoados. 

O  Capítulo  3  descreve  o  Método  realizado,  a  estruturação  dos 

instrumentos e procedimentos de coleta dos dados, as entrevistas, os sujeitos 

participantes e os trajetos da pesquisa de campo.

 O Capitulo  4,  apresenta a  Análise  e Discussão  dos  Resultados,  em 

padrões  familiares  de  usos  de  água  e  recortes  de  sentido  e  significados, 

ilustrados  por  trechos  íntegros  das  falas,  depoimentos  e  histórias  de  vida 

contadas.  Por  fim,  fazemos  considerações  pertinentes  às  formas  de 

representação de água desveladas pelos sujeitos pesquisados e em perspectivas 

futuras de estudo.
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1. REFERENCIAIS TEÓRICOS

1.1. ÁGUA: FILOSOFIA E SIMBOLOGIAS

“Imaginar é estar leve, livre e suave, com os cabelos ao vento e 
caminhar com os pés descalços nas asas de um voar de pássaro. 
Desejar o alimento eterno, amar com mais amar, amar sem fim 
nesse viajar cavalaresco, transpondo montanhas e sussurrando em 
teus ouvidos castelos encantados” (MARIANO NETO, 1996).

Agregar poesia e filosofia no contexto dessa dissertação se deve aos 

devaneios que originaram o tema e discussões em torno das relações do homem 

com o ambiente tendo a água para explicar tal relação e o quanto esse elemento 

vital gera motivações simbólicas fundamentadoras da imaginação humana.

“Prenhe  de  significados,  a  água  é  um  elemento  da  vida  que  a 
encopassa  e  a  evoca  sob  múltiplos  aspectos,  materiais  e 
imaginários.  Se,  por  um lado,  é  condição  básica  e  vital  para  a 
reprodução, dependendo dela o organismo humano, por outro, a 
água  se  inscreve  no  domínio  do  simbólico,  enfeixando  várias 
imagens  e  significados.  Isso  se  manifesta  quer  nos  ritos,  nos 
cerimoniais sagrados, quer nas práticas agrícolas, no cultivo das 
plantas  e  das  flores,  na  fecundação  da  terra  (e  da 
alma)” (CUNHA, 2000).

Toda poesia e simbologia desveladas através da água como objeto de 

reflexão das relações homem-ambiente encaminhou essa dissertação no sentido 

de apreender valores simbólicos, sentidos e significados atribuídos à água. Nessa 

perspectiva, a água tem significado comum e corrente, como registro simbólico 

que  explica  a  fonte  de  sobrevivência,  práticas  codificadas  e  ritualizadas  no 

imaginário do ser humano. 

Considerou-se,  que  toda  filosofia  reflexiva  sobre  a  água  deve  ser 

ressaltada e contextualizada às especificidades das populações humanas. 



Os estudos em A Água e os Sonhos, de Gaston Bachelard, e A Imagem 

das  Águas, organizado  por  Antonio  Carlos  Diegues,  representam  as  maiores 

fontes de toda poesia e simbologia trazidas nos mitos e na história dos homens 

pelas águas. No dizer do primeiro autor, “a água é a substância que melhor se 

oferece às misturas, a noite vai  penetrar as águas, vai  turvar o lago em suas 

profundezas” (BACHELARD, 1997, p. 105).

Dentre os maiores filósofos contemporâneos da humanidade,  Gaston 

Bachelard  se  diferencia  por  seu  olhar  encantador  de  transcendência  poética 

diante das complexidades da natureza, tendo como referencial a imaginação. Sua 

obra, A Água e os Sonhos, faz uma reflexão filosófica sobre as águas. Esse autor 

evidencia e contextualiza uma maneira poética de pensar as águas, transpondo 

concepções ambientalistas reducionistas de objeto necessário à sobrevivência. O 

autor  faz  um  devaneio,  cria  imaginações  e  sonhos  através  da  matéria,  numa 

concepção  filosófica  de  complexidade,  considera necessária  uma  causa 

sentimental, do coração, para que se converta em uma causa formal e a obra se 

encha de luz (BRANDÃO, 2005).

A leitura feita por Bachelard sobre as simbologias da água,  em sua 

obra  A  água  e  os  sonhos,  aborda  as  múltiplas  formas  de  interação  e 

representação que encontramos no cotidiano e no momento contemplativo do ser 

humano diante do mundo. 

Ao avançarmos da análise fenomenológica e poética de Bachelard para 

as linguagens cotidianas, entendemos a total cumplicidade sobre o papel da água 

na interação do humano com a natureza. 

A  água  não  é  apenas  um  grupo  de  imagens  conhecidas  numa 
contemplação  errante,  numa  seqüência  de  devaneios 
interrompidos,  instantâneos;  é  um  suporte  de  imagens  e  logo 
depois  um aporte de imagens,  um princípio  que fundamenta as 
imagens. A água torna-se assim, pouco a pouco, uma contemplação 
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que  se  aprofunda,  um  elemento  da  imaginação  materializante 
(BACHELARD, 1997, p. 12).

A importância da água não se resume às suas necessidades físicas, ela 

se amplia diante da riqueza que ela tem como mistério, como profícuo estimulante 

da imaginação. As várias simbologias que a ela se associam estão ilustradas em 

vários mitos nos mais diferentes contextos culturais e ao longo da história de 

interação do ser humano com o mundo.

Para Bachelard,

a água desperta devaneios, é projetada nas imagens alucinantes e 
percebida como benção nos oásis  do deserto,  sendo símbolo de 
prosperidade, de renovação no universo bíblico, e de renascimento 
e  purificação  no  cristianismo.  Nos  seus  corpos  se  abrigam 
monstros  e  divindades  e,  nos  seus  movimentos,  serenidade  e 
violência (BACHELARD, 1997).

CUNHA, (2000), conta que a água é componente material e abstrato. 

Apresenta-se  como  elemento  da  química,  da  geologia,  da  física,  das  ciências 

naturais, das ciências humanas e ainda...

está assim na natureza e, a um só tempo, na cultura, nos mitos e 
na história. Está no dia e na noite, nas estações do ano, nas águas 
de março que fecham o verão, como canta Tom Jobim, na vida dos 
amantes, nos encontros amorosos, nos beijos molhados, na dança 
dos corpos suados que se enlaçam e se fundem em laço de amor 
no  gozo  lúbrico.  Nas  celebrações  da  vida  e  da  morte,  nas 
cerimônias de adeus, a água-lágrima, no batismo, água-benta para 
a purificação divina (CUNHA, 2000).

A  visão  mitopoiética,  ou  seja,  anterior  à  visão  filosófica  e 

racionalizante, serviu como modelo explicativo durante a maior parte da história 

humana, e jamais foi totalmente abolida. O elemento aqua, sempre foi inspirador 

de indagações e motivo de veneração em diferentes culturas antigas (SILVA, 
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1998). 

SILVA, (1998) especula que a origem desta estreita vinculação com a 

água, e da forte presença de suas imagens simbólicas no inconsciente, estaria 

relacionada  tanto  à  memória  intra-uterina,  como  a  nossa  origem  oceânica, 

podendo ser constatada através dos vários mitos e rituais presentes em diversas 

religiões. Esse autor acredita que exista um forte desejo humano de regressão 

ao líquido amniótico, mas apesar de suas dificuldades em conceituar tal hipótese, 

ele não abandona o pressuposto de que:

as  formações  psíquicas  mais  diversas  (sonho,  neurose,  mito, 
folclore,  etc.)  representam por  um mesmo símbolo,  o  coito  e  o 
nascimento:  ser  salvo de um perigo,  sobretudo da água (líquido 
amniótico);  do  mesmo  modo,  [...]  elas  exprimem  as  sensações 
experimentadas  [...]  na  existência  intra-uterina  através  das 
sensações de nadar,  flutuar,  voar.  Um verdadeiro símbolo  teria 
valor de monumento histórico, seria um precursor [...] dos modos 
de  agir  pertencentes  a  uma  época  superada,  portanto  restos 
mnimésicos aos quais somos propensos a retornar, tanto no plano 
psíquico quanto no físico” (p.54).

Bachelard  nos  apresenta  com  profundas  reflexões:  a  diluição  da 

solidez das formas; o domínio sobre as outras matérias; o elemento feminino de 

onde brota a vida; o significado da pureza; a sonoridade e o poder de indução aos 

estados  contemplativos.  A  água  para  esse  autor  proporciona  o  devaneio,  na 

medida  em  que  estimula  a  fluidez  da  imaginação,  superando  o  materialismo 

inspirado pelas coisas sólidas. 

Assim ele nos diz:

por  falta  de  deformação  das  formas  que  nos  permite  ver  a 
matéria sob o objeto, o mundo se dispersa em coisas díspares, em 
sólidos imóveis e inertes, em objetos estranhos a nós mesmos. A 
alma  sofre  então  um  déficit  de  imaginação  material.  A  água, 
agrupando  as  imagens,  dissolvendo  as  substâncias,  ajuda  a 
imaginação em sua tarefa de desobjetivação. Proporciona um tipo 
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de sintaxe, uma ligação contínua das imagens, um suave movimento 
das  imagens  que  libera  o  devaneio  preso  aos  objetos 
(BACHELARD, 1997, p. 13). 

A representação que une a água à figura da maternidade é também 

refletida por Bachelard, quando diz que é em suas fontes que podem renascer as 

coisas mórbidas e na imersão em seus leitos que a vida pode ser renovada. 

Quando  tivermos  compreendido  que  toda  combinação  dos 
elementos  materiais  é,  para  o  inconsciente,  um  casamento, 
poderemos perceber o caráter quase sempre feminino atribuído à 
água pela imaginação ingênua e pela imaginação poética. Veremos 
também a  profunda  maternidade  das  águas.  [...]  A  água  é  uma 
matéria que vemos nascer e crescer em toda parte. (BACHELARD, 
1997, p.15).

A água salgada é relacionada como água violenta, associada ao ventre 

materno, a saber, o liquido amniótico tem quase a mesma composição química da 

água  salgada.  Citando  Lafourcade  (La  Jeunesse  de  Swinburne),  Bachelard 

destaca a importância das imagens marítimas para Swinburne. 

quanto ao mar, seu sal deve ter estado em meu sangue antes do 
meu nascimento. Não consigo lembrar-me de gozo anterior ao ser 
seguro  pelos  braços  estendidos  de  meu  brandindo  entre  suas 
mãos, depois jogando como pedra de uma funda através dos ares, 
gritando e rindo de felicidade, mergulhando de cabeça nas vagas 
que  avançavam  –  prazer  que  só  pode  ser  sentido  por  um 
personagem  bem  pequenino.  (SWINBURNE,  1989,  p.  172  apud 
DIEGUES, 2000).

Ou ainda a relação entre a água do mar e o seio materno,  também 
descrita por Swinburne: 

Ao mar que me nutriu, à Mancha verde escura e escumosa, meu 
coração está ligado mais solidamente que a tudo o mais no mundo; 
ele desnuda para mim um peito generoso, entoa para mim o mais 
Solene canto de amor,  ordena para mim que o sol espraie mais 
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generosamente o brilho de sua luz. (SWINBURNE, 1989, p. 172 
apud DIEGUES, 2000). 

Associando também a imagem do mar à da mãe, o autor cita Paul de 
Reul:

nada do que nasceu sobre a terra me é mais caro que o mar, o 
vento alegre, o céu e o ar vivo. Ó mar, tu me és mais caro que os 
próprios anseios do amor, és, para mim uma mãe. (PAUL DE REUL 
apud DIEGUES, 2000).

Bachelard,  no  capitulo  V  de  sua  obra,  acentua  a  relação  entre  a 

natureza e a mãe, discorrendo sobre A água maternal e a água feminina.

sentimentalmente,  a  natureza  é  uma  projeção  de  mãe. 
Especificamente, acrescenta Bonaparte: ‘O mar é, para todos os 
homens, um dos mais constantes símbolos maternos’. E Edgar Poe 
oferece um exemplo particularmente nítido dessa projeção, dessa 
simbolização.  Aos  que  objetarem  que  Edgar  Poe  criança  pôde 
encontrar  diretamente  as  alegrias  marinhas,  aos  realistas  que 
desconhecem  a  importância  da  realidade  psicológica,  Marie 
Bonaparte responde: ‘O mar-realidade, por si só não bastaria para 
fascinar, como faz, os seres humanos. O mar canta para eles um 
canto de duas pautas, das quais a mais alta, a mais superficial não 
é a mais encantatória. É o canto profundo é a voz maternal, a voz 
de nossa mãe’. (BACHELARD, 1997).

Bachelard  destaca  também,  além  dos  aspectos  já  apresentados, 

simbologias que o consciente humano mantém sobre a água. A água como objeto 

da valorização da pureza, uma das maiores valorizações do pensamento humano, 

por sua natureza dominadora, por vezes violenta, e objeto a ser dominado. 

Considera-se  relevante  no  contexto  do  nosso  estudo,  apreender 

através  das  formas  de  representações,  dimensões  simbólicas  acerca  da  água 

pelas  populações  investigadas  nesse  estudo.  Essa  perspectiva  representa  o 

desafio maior em entender a relação existente na imaginação do ser humano com 
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a sua percepção do espaço. A intenção é simplesmente argumentar a favor da 

força dos símbolos, das imagens e do imaginário como parte das representações 

humanas  sobre  o  meio  ambiente.  Nesse  sentido,  são  enfatizadas  as 

considerações  da  água  como  registro  simbólico  que  explica  a  fonte  de 

sobrevivência,  práticas  codificadas  e  ritualizadas  no  imaginário  das  relações 

homem/natureza.

Isto  é  reforçado  quando  se  incorpora  a  imagem,  o  simbólico  e  o 

imaginário  como  problemas  que  devem  ser  considerados  na  busca  do 

conhecimento. Isso tudo vinculado à natureza e aos componentes da construção 

humana; ao se buscar correlação entre as associações e as experiências com a 

natureza, está de fato tentando ampliar os horizontes, no sentido de possibilitar 

uma melhor leitura dos fenômenos naturais e humanos. 

Considerando que a memória se alimenta de uma materialidade,  uma 

espécie  de  coleção  de imagens  presentes -  imagens  que  a  memória  lembra e 

reconstitui em relação ao lugar, objeto ou sentimento. Os elementos da natureza 

como:  rios,  montanhas,  campos,  florestas  e  as  construções  humanas 

transformam-se em imagens, caminhos e representações de uma comunidade em 

sua vida cotidiana. Podemos notar isso, no modo de ser das pessoas e no falar da 

terra. As “imagens da natureza” os fragmentos da lembrança em busca de um 

sentido. (MARIANO NETO, 1999).

Bachelard  aprofundou  seus  estudos  sobre  a  água  em  contextos  de 

umidade,  reverenciados  ao  belo,  em  múltiplas  formas  de  contemplação.  No 

entanto, suas reflexões deixam a dever quanto às paisagens secas, onde a água 

representa todos os movimentos, de fé, esperança, luta e sofrimento para suas 

populações. Em ambientes de semi-aridez, na relação com os tipos alternativos de 

corpos d’água, existe pouca literatura a respeito das construções que despertam 

em populações inerentes a esses contextos.
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Desde  o  século  XIX  a  natureza  semi-árida  tem  sido  vista  como 

principal  causa  dos  problemas  da  região  e  têm,  ainda  hoje,  sido  utilizada  no 

discurso  das  elites  regionais  para  obtenção  de  maiores  benefícios  pessoais 

(CASTRO, 1997). 

Tem-se mantido a idéia de que o sertão e seu povo estão condenados á 

pobreza e ao sofrimento, por uma natureza difícil de ser domada. Sendo assim, a 

seca deixa de ser um fenômeno natural representado pela ausência temporária 

de chuvas, e tornam-se o símbolo identificador da região Nordeste e todos os 

problemas  sócio-econômicos  que  são  peculiares  as  condições  de  sua  natureza 

hostil, como: miséria, doença, fome, analfabetismo, dentre outras características 

(CASTRO, 1997).

Nos  manuais  da  Superintendência  de  Desenvolvimento  do  Nordeste 

(Sudene) e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), para 

o  caso  do  Nordeste  brasileiro,  em suas  séries  sobre  hidrologia,  açudagem e 

aproveitamento hídrico,  constata-se que,  na atualidade,  já  existe uma grande 

quantidade de reservatórios de água fruto da açudagem e outras intervenções. E 

ressaltado  ainda  que  desde  o  início  do  século  essas  obras  tornam  a  região 

sertaneja  do  nordeste  brasileiro,  como  sendo  a  região  semi-árida  com maior 

presença de água em nível  mundial.  Mesmo assim,  os representantes políticos 

regionais e alguns meios de comunicação alimentam o imaginário da miséria e as 

dificuldades de desenvolvimento como fatores gerados  pela seca.  (MARIANO 

NETO, 1999). Nessa linha de raciocínio, Andrade, (1998) arremata que  “a seca 

tem suas bases físico-climáticas e suas razões sócio-políticas”.
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1.2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

1.2.1 Contextualização Histórica

O  campo  de  estudo  das  Representações  Sociais  (RS),  segundo 

Moscovici  (2001)  nasce  em  1895,  a  partir  da  noção  das  “representações 

coletivas”, formulada por Émile Durkheim, sendo compreendidas como coletivas, 

quando  de  uma  coletividade,  e  individuais  quando  de  um  individuo.  Nessa 

perspectiva,  esse  autor  concebia  as  representações  serem  elaboradas 

distintamente e explicavam-se em atos e pensamentos lógicos e invariáveis. Tal 

abordagem fenomenológica não  tomou corpo satisfatório  como ferramenta de 

estudo,  não  despertando  na  época  interesse  em pesquisas,  permanecendo  em 

latência, para que efetivamente, só a partir de Serge Moscovici2, em 1961, sob 

uma nova leitura, se impusessem as Representações Sociais, não mais coletivas.

Para Almeida, (2001), o marco teórico das RS tem início a partir da 

publicação da tese de Moscovici intitulada originalmente:  La psychanalyse, son  

image et son public, na qual  são apresentados  os resultados de sua pesquisa, 

utilizando  questionários  e  matérias  de  jornais.  Buscava-se,  assim,  conhecer  o 

“senso comum”, ou seja, tentar apreender como o leigo se apropria de um saber 

científico,  “ajustando-o  a  representações  anteriores,  através  da  análise  das 

formas culturais de expressão dos grupos, na organização e transformação dessa 

expressão,  além  da  sua  função  mediadora  indivíduo  e  sociedade,  construindo 

assim uma representação social da psicanálise” (MOSCOVICI, 1978).

Segundo os traçados históricos das RS de Santos e Almeida (2005), 

num primeiro  momento,  o  conceito  de  RS por  Moscovici  conseguiu  despertar 

apenas  o  interesse  de  um  pequeno  grupo  de  psicólogos  sociais.  Este  grupo 

vislumbrava a possibilidade de abordar os problemas de sua disciplina dentro de 

2 Professor titular da École dês Hautes Études em Sciences Sociales (Paris).



um  novo  espírito,  de  estudar  os  comportamentos  e  as  relações  sociais  sem 

deformá-las nem simplificá-las.

O segundo momento de destaque para Moscovici,  ocorreu em 1976, 

quando  o  mesmo  lança  a  segunda  edição  francesa  de  sua  obra,  definindo 

claramente  um  conceito  destinado  à  interpretação  e  construção  do  real, 

permitindo estudar o indivíduo em contato direto com questões colocadas pela 

vida social. Nesse momento, é renovado o interesse sobre as RS por parte de 

cientistas de várias áreas (MOSCOVICI, 1978, p.48). 

Jodelet (1989, p. 38-39), em seu artigo “Representations sociales: um 

domaine em expansion”, relata sobre o momento de resistência vivido a expansão 

da Teoria na Europa, manifestadas especialmente, “na psicologia, inicialmente, em 

razão da dominância do modelo behaviorista que negava qualquer validade em se 

levar em conta os fenômenos mentais e sua especificidade. Nas ciências sociais, 

em razão da dominância de um modelo marxista, cuja concepção mecanicista das 

relações  entre  infra  e  super-estrutura  negava  qualquer  legitimidade  a  este 

campo  de  estudo,  considerando  como  povoado  de  puros  reflexos  ou  de 

idealismos”. 

Para Arruda (2000 p. 17), dominavam duas vertentes da psicologia na 

época, “uma de inspiração americana, que tinha suas bases nos modelos de ciência 

positiva, caracterizando as RS como uma nova roupagem para aquilo que vinha 

sendo  feito:  o  estudo  das  atitudes.  A  outra  vertente,  apoiava-se  na  teoria 

marxista e na busca de objetos, considerava o estudo como um desvio pequeno 

burguês, de viés idealista”.

Considerando a perspectiva de ampliar a ligação com conceitos trazidos 

da  Sociologia  e  da  Psicologia  com  os  estudos  de  realidade  social,  Berger  & 

Luckmann (1973, p. 87) formulam três momentos de construção sociais, podendo 

ser sintetizados através da expressão:  “a sociedade é um produto humano.  A 

sociedade é uma realidade objetiva.  O homem é um produto social”.  Sob essa 
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ótica, a sociedade existe enquanto realidade objetiva e produto humano, sendo 

apropriado  pelos  sujeitos  ela  se  torna  uma  realidade  subjetiva  (SANTOS e 

ALMEIDA, 2001).

Sobre o processo de apropriação da realidade pelo sujeito Moscovici 

diz que:

Toda realidade é uma construção histórica, e uma construção da 
qual se pode seguir a história. Se há representações encarnadas 
na  nossa  realidade  e  na  nossa  linguagem,  podemos  julgar  sua 
verdade histórica” (MOSCOVICI, 1994, p. 18-19).

Mais um enfoque que se faz relevante à teoria de Moscovici, (1988), 

discorre sobre a análise do conhecimento científico e o conhecimento do “senso 

comum”, por ele inscritos numa ordem polarizada conseqüente de uma “sociedade 

dividida entre uma minoria de especialistas e uma maioria de leigos” (SANTOS e 

ALMEIDA, 2005). 

Para  Moscovici,  (1988,  p.  541)  a  sobreposição  validada 

automaticamente  do  pensamento  científico  sobre  o  conhecimento  popular  é 

“definitivamente,  menos de ordem lógica ou orgânica do que de ordem social, 

trata-se de um conhecimento “outro”, diferente da ciência, mas que é adaptado à 

ação sobre o mundo e mesmo corroborado por ela”. 

Nesse sentido, Palmonari e Zani (2001, p. 29), define nas formas de 

conhecimento,  configurações  que  justificam-se  em  elaborações  e  contextos 

sociais delimitados, constituido-se em objetos de estudo epistemológico não só 

legítimo,  mas  necessário  para  compreender  plenamente  os  mecanismos  do 

pensamento, além de ser pertinente para tratar do próprio saber científico”.

Almeida  (2001)  nos  fala  sobre  como  e  por  quais  pesquisadores 

inicialmente introduziram RS às pesquisas nas universidades do Brasil,  (Ângela 

Arruda, Ângela Maria de Oliveira Almeida, Antonia Silva Paredes Moreira, Celso 

Pereira de Sá, Maria de Fátima de Souza Santos, Marcos Reigota), ela nos conta 
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que alguns destes cursaram disciplinas e realizaram suas teses em Paris na École 

de  Hautes  em  Sciences  Sociales  –  EHESS,  com  Serge  Moscovici  e  Denise 

Jodelet, durante os anos 70. Os Latinos Americanos também utilizaram naquela 

época, a EHESS para refletir sobre os problemas de seus países. “Lá se debatia 

a  repressão  /.../,  analisando  as  massas  em  movimento,  as  minorias,  o  meio 

ambiente, o corpo, a doença mental e, também, a relação entre estes fenômenos 

e a difusão de idéias, sempre dentro de uma perspectiva psicossocial”. Almeida 

acrescenta que a porta de entrada da teoria no Brasil, efetivou-se nos anos 80, 

por  universidades  consideradas  centros  periféricos  do  ponto  de  vista  da 

produção científica nacional,  na época.  Hoje,  o estudo  de RS encontra-se em 

plena expansão no Brasil, à medida que aumentam as pesquisas, crescem também 

o número de áreas que aderem a esse modelo de investigação. 

O  estudo  das  RS  é  essencialmente  uma  teoria-metodológica  que 

permite atuar numa nova perspectiva de alcançar respostas às questões da vida 

cotidiana,  inseridas  em contextos  particulares  a  grupos,  em contraposição  ao 

caráter exclusivamente individual dos pesquisadores na época em que foi lançada.

Moscovici  opõe-se a noção de sujeito dissociada do contexto social, 

buscando  resgatar  as  dimensões  culturais  e  históricas  inscritos  na  pesquisa 

psicossocial, rompe com pressupostos presentes nas ciências humanas, sociais e 

também na psicologia, garantindo ao saber popular, dito “senso comum”, produtos 

de conhecimentos da realidade, “verdadeiras teorias”, explicações que o homem 

cria na busca de respostas às questões que ele se coloca na sua relação com o 

mundo (SANTOS, 2005).

Nesse contexto, o conhecimento do senso comum não se contrapõe ao 

conhecimento  científico,  ele  se  inscreve  numa  ordem  de  conhecimento  da 

realidade,  em uma forma de saber diferenciado tanto no que se refere a sua 

elaboração como em sua função. “O estudo de representações sociais é o estudo 
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do  conhecimento  produzido  no  senso  comum e  refere-se  ao  mesmo  tempo,  à 

teoria e ao objeto estudado” (JODELET, 2001). 

A teoria da RS centra seu olhar sobre a relação entre o sujeito e um 

objeto, como forma de conhecimento particular a um sujeito-grupo que, através 

de sua atividade e relação com o objeto-mundo constrói tanto o mundo como a si 

mesmo,  buscando  desvelar  a  subjetividade,  do  particular  na  produção  do 

cotidiano e da história (MOSCOVICI, 1978 apud SANTOS, 2005). 

A concepção de sujeito subjacente às propostas teóricas de Moscovici 

é a de um sujeito ativo, construtor da realidade social e nela construído. Para ele, 

o sujeito é ativo no processo de apropriação da realidade objetiva, isto é, ele 

“remodela e categoriza as informações as quais ele é confrontado e o faz no 

contexto de um conjunto de relações com outros indivíduos e, é claro, a respeito 

de objetos socialmente importantes para ele” (BONARDI & ROUSSIAU, 1999).

1.2.2 Bases conceituais teóricas

A noção das RS gerou alguns desdobramentos quanto à escolha dos 

métodos de investigação, por parte dos principais pesquisadores dessa teoria, a 

saber:  Willem  Doise,  Jean-Claude  Abric  e  Denise  Jodelet,  estes  autores 

trabalharam diretamente com Moscovici na construção de suas pesquisas, hoje, 

estes,  abordam de  maneira  particular  seus  estudos  para  o  conhecimento  das 

representações  sociais,  de  modo  que,  constituem-se  como  correntes  teóricas 

complementares, na medida em que possuem a mesma matriz teórica (JODELET, 

2001).

Jean-Claude  Abric3 em  1976  defende  sua  tese  sob  orientação  de 

Moscovici,  na  qual  apresenta  a  Teoria  do  Núcleo  Central,  na  forma  de  uma 

3 Jean-Claude  Abric  Professor  da  Universidade  de  Provence  (Aix-en-Provence),  enfoque 
estrutural, privilegia a dimensão cognitiva das representações. 
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hipótese  explicativa  da  organização  interna  das  representações  sociais,  nos 

seguintes termos:

A organização de uma representação apresenta uma modalidade 
particular,  específica,  não  apenas  como  os  elementos  da 
representação são hierarquizados, mas ainda, toda representação 
é organizada em torno de um núcleo central, constituído de um ou 
de  alguns  elementos  que  dão  a  representação  sua  significação 
(ABRIC, 1994, p. 19).

Abric  defende  que  a  idéia  essencial  desta  teoria  é  que  toda 

representação é organizada em torno de um núcleo, entendido como elemento 

fundante,  porque  determina  sua  significação  e  organização  interna.  O  núcleo 

central  seria  composto  de  um  ou  mais  elementos,  mais  estáveis,  coerentes, 

consensuais, e historicamente definidos, os elementos periféricos, por sua vez, 

encontram-se em relação direta com o núcleo central, tendo um papel importante 

no funcionamento da representação frente às práticas sociais ligadas ao objeto. 

Estes elementos são menos estáveis e mais permeáveis ao contexto imediato e, 

por isso são eles que vão permitir as variações ou modulações individuais (ABRIC, 

1994 p. 74).

Willem Doise4 entende a teoria como princípios geradores de tomada 

de posição, ligados às inserções sociais específicas, organizados em processos 

simbólicos que interferem nas relações sociais. Esses pressupostos, para Doise, 

Clemence e Cioldi (1992) e Clemence (1994), pressupõem uma abordagem em três 

níveis de análise, cada uma correspondendo uma hipótese específica: 

A primeira hipótese: é que há uma partilha de crenças comuns, 
entre os diferentes membros de uma população, acerca de dado 
objeto social,  entendidos na elaboração das relações existentes 
entre a comunicação e referências comuns implicadas em trocas 
simbólicas.  Nessa  perspectiva,  seu  objetivo  é  identificar  os 

4 Willem Doise professor da Universidade de Genebra (Suíça), perspectiva sociológica, enfoque na 
inserção social do individuo.
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elementos desta base comum e as formas como eles se organizam, 
ou seja, o campo comum das representações sociais.
A segunda  hipótese: esta  etapa  busca  identificar  os  princípios  
organizadores das variações individuais, ou seja, explicar como e 
porquê os indivíduos diferenciam entre si nas relações que eles 
mantêm com objetos de representação.
A  terceira  hipótese: entende  que  as  representações  além  de 
serem consenso entre indivíduos, marcados por algumas oposições 
individuais,  são  também  caracterizadas  por  ancoragens  das 
tomadas de posição em outras realidades simbólicas coletivas. Elas 
se  explicam nas  hierarquias  de  valores,  nas  percepções  que  os 
indivíduos constroem das relações entre grupos e categorias e nas 
experiências sociais que eles partilham com o outro, em função de 
sua  pertença  posição.  Nessa  perspectiva  procura  identificar  a 
ancoragem das diferenças individuais.

Doise (2001, p. 146) assim define: “entendimento comum, organizado 

das tomadas de posição individuais, figuras de ancoragem... /, são estas as três 

fases que ritmam nossas pesquisas sobre representações”.

Para Denise Jodelet5 (2000, p. 10), as representações são entendidas 

como o estudo “dos processos e dos produtos, por meio dos quais os indivíduos e 

os  grupos  constroem  e  interpretam  seu  mundo  e  sua  vida,  permitindo  a 

integração das dimensões sociais e culturais com a história...”. Essa abordagem 

considera  fundamental  “enfocar  o  jogo  da  cultura  e  de  suas  especificidades 

históricas, regionais, institucionais e organizacionais... (p.11)“. Essa pesquisadora 

é a principal  responsável  em difundir  a teoria das RS, além se manter fiel  a 

proposta original de Moscovici.

No Grand Dictionnare de la Psychologie, JODELET (1991, p. 668 apud 

SANTOS, 2005) define RS como forma de conhecimento corrente, dito “senso 

comum”: 

a. Socialmente elaborado e partilhado; 

5 Denise Jodelet professora titular da École des Hautes Études em Sciences Sociales (Paris), 
enfoque histórico e cultural para a compreensão do simbólico. 
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b. Orientação prática de organização,  de domínio do meio (material, 

social, ideal) e de orientação das condutas de uma comunicação; 

c. Visão de realidade comum a um dado conjunto social (grupo, classe, 

etc) ou cultural.

Moscovici define RS como “um corpus organizado de conhecimento e 

uma  das  atividades  psíquicas  graças  a  qual  os  homens  tornam  inteligível  a 

realidade  física  e  social,  inserem-se  num grupo  ou  numa  ligação  cotidiana  de 

trocas,  e  liberam  os  poderes  de  sua  imaginação”  (MOSCOVICI,  1976  apud 

SANTOS, 2005 p. 91).

Jodelet,  (2001),  a  maior  responsável  em  sistematizar  e  manter  a 

proposta original de Moscovici, reconhece o homem como ser social, que precisa 

ajustar-se ao mundo em que vive, sobretudo para adequar-se a ele, no que se 

refere  às  atitudes  e  sobrevivência.  Por  isso,  as  representações  que  criamos 

acerca de um dado objeto são sociais.  Através delas,  nomeamos,  definimos e 

interpretamos diferentes aspectos da realidade diária. 

Jodelet analisa os construtos das RS, entendendo-os como processo 

pelo  qual  o  sujeito  atribui  sentido  a  um  dado  objeto,  a  partir  de  suas 

experiências  e  relações.  Esse  sentido  se  faz  num  movimento  que  implica  a 

consideração de relações complexas em diferentes níveis em que se constituem 

sujeito  e  objeto,  “(...)  vinculando-os  ao  dinamismo  de  uma  cultura  e  de  uma 

história”. (JODELET, 2001, p. 240).

“...este laço com o objeto é uma parte intrínseca do laço social e ele 
deve ser interpretado nesse quadro” (MOSCOVICI, 1982, p. 71).

Definindo RS como forma de conhecimento, sustentam-se três pilares 

importantes de compreensão: a comunicação, a (re)construção do real e o domínio 

do  mundo.  Comunicação  porque  as  representações  oferecem  as  pessoas  “um 
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código  para  suas  trocas  e  um  código  para  nomear  e  classificar,  de  maneira 

unívoca,  as  partes  de  seu  mundo,  de  sua  história  individual  e 

coletiva” (MOSCOVICI, 1961 apud SANTOS, 2005).

Nesse  sentido,  as  RS  são  entendidas  como  moduladoras  do 

pensamento. Elas regulam uma dinâmica social, na qual convergências e conflitos 

atuam em um movimento que opera a mudança social ALMEIDA, (2005). 

A  (Re)construção  do  real,  efetiva-se  na  constante  dinâmica 

comunicação-representação que os sujeitos reconstroem a realidade cotidiana. 

As  RS  atuam  como  guias  de  interpretação  e  organização  da  realidade, 

fornecendo  os  elementos  para  que  os  sujeitos  se  posicionem  diante  dela  e 

definam  a  natureza  de  suas  ações  sobre  esta  realidade.  As  representações 

participam da construção da realidade nas interações dos indivíduos ou grupos 

com os  objetos  sociais.  Supõe-se  que  “não  há  uma  ruptura  entre  o  universo 

exterior e o universo interior (ou do grupo). Sujeito e objeto não são, no fundo, 

distintos” (MOSCOVICI, 1961, p. 9 apud ALMEIDA, 2005).

Domínio do mundo, por possuírem uma orientação prática e que permite 

ao indivíduo se situar no mundo e dominá-lo. Trata-se aqui de uma dimensão mais 

concreta, na medida em que o domínio do mundo nos remete a utilidade social do 

conceito de representação (ALMEIDA, 2005).

Estes aspectos – comunicação – (re)construção do real e domínio do 

mundo colocam em evidência o papel que as representações sociais assumem na 

dinâmica das relações e nas práticas sociais cotidianas e se explicam através das 

diferentes funções assumidas pelas representações (ALMEIDA, 2005).

As  RS  retratam  as  relações  dos  seres  humanos  com  o  mundo, 

refletidas nos conhecimentos que se constroem e se expressam coletivamente na 

práxis,  através  das  atitudes  e  comportamentos  desenvolvidos  socialmente.  É 

essencialmente na ótica dessa fundamentação que se apóia esse trabalho.
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Tais concepções de representação social reportam que o sentido, assim 

como, o processo de elaboração de sentido atribuído a um dado objeto devem ser 

estudados juntos, em conformidade com os aspectos que envolvem a integração 

de  história  pessoal  à  dos  grupos  com  os  quais  interage,  quer  direta  ou 

indiretamente. 

1.2.3 Objetivação e Ancoragem

No que se refere à elaboração das RS, a Teoria propõe a objetivação e 

a ancoragem como dois conceitos fundamentais  para dar conta dos processos 

psicossociais que estão na base da gênese das representações,  implicando em 

uma  atividade  de  transformação  de  um  saber  (cientifico)  em  outro  (senso 

comum). 

A objetivação tem função de tornar concreto àquilo que é abstrato. Ela 

transforma um conceito em imagem de uma coisa, fora de um quadro científico. 

Trata-se  de  privilegiar  certas  informações  em  detrimento  de  outras, 

simplificando-as  e  dissociando-as  de  seu  contexto  original  de  produção,  onde 

certas informações assumem um papel mais importante que outras ou diferentes 

daquelas que tinham em sua estrutura original. Esse processo de transformação 

se apóia em concepções que nos são familiares (BONARDI & ROUSSIAU, 1999, 

p. 24). 

A ancoragem tem o papel de integrar o objeto da representação em um 

sistema de valores que é próprio ao indivíduo, denominando-o em função dos laços 

que este objeto mantém com sua inserção social. Para Moscovici (2003, p. 61), 

“ancorar  é  classificar  e  dar  nome a  alguma  coisa”,  implica  em:  atribuição  de 

sentido, ou seja, o enraizamento de uma representação inscreve-se numa rede de 

significados articulados e hierarquizados a partir  de conhecimentos e valores 

preexistentes na cultura.
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A ancoragem tem função de instrumentalização do saber, conferindo-

lhe um valor funcional para a interpretação e a gestão do ambiente. Assim dá 

continuidade  à  objetivação.  A  naturalização  das  noções  lhes  dá  valor  de 

realidades concretas, diretamente legíveis e utilizáveis na ação sobre o mundo e 

os outros. De outra parte, a estrutura imagética da representação se torna guia 

de leitura e, por generalização funcional, teoria de referencia para compreender 

a realidade (JODELET, 2001, p. 39).

A  teoria  das  representações  é  essencialmente  um conceito  teórico-

metodológico,  e  possui  amparo  teórico  na  perspectiva  da  apreensão  dos 

conteúdos de composição e dos processos de formação das representações e 

define, segundo Moscovici “uma instância no domínio do ser e outra no domínio do 

fazer” MOSCOVICI (1978, p.174 Apud SANTOS, 2005).

“teoria, epistemologia e método aqui formam um circulo continuo 
e  influenciam-se  continuamente.  As  representações  sociais, 
enquanto  formas  de  conhecimento,  são  estruturas  cognitivo-
afetivas e, desta monta, não podem ser reduzidas apenas ao seu 
conteúdo cognitivo. Precisam ser entendidas, assim, a partir do 
contexto que as engendram e a partir de sua funcionalidade nas 
interações sociais do cotidiano (SPINK, 1995, p. 117 e 118). 

Dentre  os  métodos  para  o  levantamento  do  conteúdo  das 

representações, Jean Paul Abric indica os interrogativos e os associativos, para 

um levantamento inicial dos diferentes elementos susceptíveis de fazer parte do 

núcleo central das representações. A técnica da Associação Livre que possibilita 

reconhecer  indicativos  dos  universos  de  opiniões  constituídas  pelo  grupo 

estudado,  evidenciando  aspectos  informativos  e  atitudinais  expressos  em 

conotações afetivas e valorativas além de elementos da organização do campo 

representacional ABRIC (1994, Apud SÁ, 1996, p.107).
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Doise articula três fases de análise, que imbrica o estudo dos sistemas 

cognitivos no plano individual com os estudos dos sistemas relacionais e societais. 

A primeira, que diferentes membros de uma população (membros de diferentes 

grupos sociais) compartilham crenças comuns próprias a uma dada relação social, 

uma vez que as representações sociais se originam em um espaço relacional de 

comunicações,  que  pressupõem  referências  comuns  aos  indivíduos,  ou  grupos, 

implicados nas trocas simbólicas. A segunda fase enfoca a natureza das posições 

individuais em relação a um campo de representações sociais. Aqui, a teoria das 

RS vai explicar o como e o porquê os indivíduos ou grupos sociais se diferenciam 

nas relações que eles estabelecem com essas  representações e por fim,  uma 

terceira propõe considerar a ancoragem das tomadas de posições em realidades 

simbólicas  coletivas,  sob  o  enfoque  na  hierarquia  de  valores,  percepções  das 

relações entre grupos, categorias e experiências sociais compartilhadas DOISE, 

(2000, p. 12).

Sobre o papel da ancoragem para as representações Jodelet

“enfatiza que conteúdos e estrutura são infletidos pelo processo 
de ancoragem, que intervém ao longo do processo de formação 
das representações, assegurando sua incorporação ao social. Por 
um lado, a ancoragem enraíza a representação e seu objeto numa 
rede de significados que permite situa-los em relação aos valores 
sociais e dar-lhes coerência. Entretanto, nesse nível, a ancoragem 
desempenha um papel decisivo, essencialmente no que se refere à 
realização de sua inscrição num sistema de acolhimento nocional, 
um já pensado” JODELET, (2001, p. 38-39).

Jodelet  explica  que  esses  processos  generativos  e  funcionais 

constituem-se  socialmente  marcados,  alcançando  as  representações  em 

diferentes  níveis  de  complexidade.  Desde  os  conceitos  ou  categorias  até  as 

operações de pensamento que os relacionam, características de um pensamento 

orientado à comunicação e a ação, que compreende-se em um estatuto misto de 
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fenômeno percebido e de conceito, ligado também ao fato de que o pensamento 

social remete a eventos concretos da prática social e deve, para ser comunicado, 

permanecer vivo  na sociedade,  ser  um pensamento em imagem,  como destaca 

Halbwachs:

“não há idéia sem imagens: mais precisamente, idéia e imagem não 
designam dois elementos – um social e outro individual – de nossos 
estados  de  consciência,  mas  dois  pontos  de  vista  de  onde  a 
sociedade pode examinar os objetos, ao mesmo tempo em que os 
situa no conjunto de suas noções, ou em sua vida e sua história 
(HALBWACHS 1925, P. 281 Aud JODELET 2001, p.39).

1.2.4 Espaço de Estudo das Representações Sociais

1.2.4.1 O sujeito e o objeto

O espaço de estudo das RS configura-se como uma forma de saber 

prático ligando um SUJEITO a um OBJETO. Nessa perspectiva, a RS é sempre 

representação  de  alguma  coisa  (OBJETO)  e  de  alguém  (SUJEITO).  As 

características do sujeito e do objeto nela se manifestam.

A RS tem como seu objeto uma relação de simbolização (substituindo-

o)  e  de  interpretação  (conferindo-lhe  significações).  Estas  significações 

resultam  de  uma  atividade  que  faz  da  representação  uma  construção  e  uma 

expressão do sujeito. Esta atividade pode remeter a processos cognitivos – o 

sujeito é então considerado de um ponto de vista epistêmico -,  assim como a 

mecanismos  intrapsíquicos  (projeções  fantasmáticas,  investimentos  pulsionais, 

identitários,  motivações,  etc) – o sujeito é considerado de um ponto de vista 

psicológico.  Mas a  particularidade do estudo das RS é o fato de integrar na 

análise desses processos  a pertença e a participação,  sociais ou culturais,  do 

sujeito. Ela também pode relacionar-se à atividade mental de um grupo ou de uma 
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coletividade, ou considerar essa atividade como o efeito de processos ideológicos 

que atravessam os indivíduos (JODELET, 2001).

Como  forma  de  saber,  o  estudo  das  representações  é  apresentado 

como uma modelização do objeto diretamente legível em (ou inferida de) diversos 

suportes  lingüísticos,  comportamentais  ou  materiais.  E  como  saber  prático,  a 

partir da experiência da qual ele é produzido, aos contextos e condições em que 

ele o é, sobretudo, ao fato de que a representação serve para agir sobre o mundo 

e o outro, o que desemboca em suas funções e eficácia sociais. A posição ocupada 

pela representação no ajustamento prático do sujeito a seu meio fará com que 

ela seja qualificada por alguns de compromisso psicossocial (JODELET, 2001).

Na  linha  de  entendimento  das  proposições  da  Teoria  das  RS, 

representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual um 

sujeito se reporta a um objeto. “Este pode ser tanto uma pessoa, quanto uma 

coisa, um acontecimento material, psíquico ou social, um fenômeno natural, uma 

idéia,  uma teoria,  etc.,  podendo ser tanto real  quanto  imaginário”.  Quanto ao 

pensamento pelo qual se estabelece a relação entre sujeito e objeto, este possui 

características especificas em relação a outras atividades mentais (perceptivas, 

conceitual, etc.). Nesse sentido, traz a marca do sujeito e de sua atividade. Esse 

aspecto remete às características de construção, criatividade e autonomia da 

representação, que comportam uma parte de reconstrução, de interpretação do 

objeto e de expressão do sujeito (JODELET, 2001).

A noção de representação social é forma de conhecimento, socialmente 

elaborada  e  partilhada,  com  um  objetivo  prático,  e  que  contribui  para  a 

construção  de  uma  realidade  comum  a  um  dado  conjunto  social.  Igualmente 

designada  como saber  de  senso  comum ou  ainda  saber  ingênuo,  natural,  esta 

forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento cientifico. 

Entretanto, é tida como um objeto de estudo legítimo, dada sua importância na 

vida social (JODELET, 2001).
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A noção de representação social  apresenta como fenômenos que ela 

permite abordar,  certa complexidade  em sua  definição e  em seu tratamento. 

Nesse sentido,  Moscovici  diz que:  “Sua posição mista na encruzilhada de uma 

série de conceitos sociológicos e de conceitos psicológicos” implica sua relação 

com processos de dinâmica social e psíquica e com a elaboração de um sistema 

teórico também complexo (MOSCOVICI, 1978, p. 39). 

Willem Doise em referência “a pluralidade de abordagens da noção e a 

diversidade de significações que veiculam as representações sociais, considera-a 

sendo um instrumento teórico difícil de manipular”. No entanto, ressalta que a 

própria riqueza e a variedade dos trabalhos inspirados por ela fazem com que se 

hesite em fazê-la evoluir por um reducionismo que privilegiaria, por exemplo, uma 

abordagem exclusivamente psicológica ou sociológica. Seria exatamente tirar-lhe 

sua função de articulação de diferentes sistemas explicativos (DOISE, 1986, p. 

19-83).

O espaço de estudo das RS amplia-se cada vez mais, nas diversidades 

dos objetos tomados como temas para pesquisa; nas abordagens metodológicas 

que vão se configurando em recortes de áreas de estudo especificas; nos tipos 

de  problemáticas  que  visam delimitar  melhor  certos  aspectos  dos  fenômenos 

representativos;  na  emergência  de  teorias  parciais  que  explicam  estados  e 

processos  definidos;  nos  paradigmas  que  se  propõem  a  elucidar,  sob  certos 

ângulos,  a  dinâmica  representacional.  Tudo  isso  leva  a  constituir  campos 

independentes e dotados de instrumentos conceituais e empíricos sólidos, onde 

florescem trabalhos coerentes.

Essas configurações permitem ter idéia do universo em expansão no 

qual se adapta o espaço de estudo das representações. Como modelo teórico que 

impulsiona a diversidade e traz o desafio da complexidade. Segundo Aron (apud 
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JODELET,  2001,  p.  41),  “o  conhecimento não é  inacabado porque  nos  falta a 

omnisciência, mas porque a riqueza das significações está inscrita no objeto”. 

A revisão bibliográfica traçou leituras de conceitos e categorias do 

saber para além das RS, que se fizeram complementares e apresentam-se como 

passíveis de articular e enriquecer a análise as especificidades do tema escolhido 

nessa dissertação.

Os  estudos  de  Boaventura  de  Souza  Santos  colaboraram  nessa 

pesquisa para compreensão dos estudos a respeito dos afazeres, no sentido de 

buscar  as  lógicas  dos  saberes  tecidos  em  práticas  domésticas,  buscando 

conhecer o universo que habita o cotidiano da zona rural. 

No que diz respeito aos métodos quantificáveis, esse autor nos diz: 

[...]  o  rigor  científico  afere-se  pelo  rigor  das  medições.  As 
qualidades  intrínsecas  do  objeto  são,  por  assim  dizer, 
desqualificada e em seu lugar passam a imperar as quantidades 
em  que  eventualmente  se  podem  traduzir.  O  que  não  é 
quantificável é cientificamente irrelevante. (SANTOS, 2000, p. 
63).

Santos questiona a insuficiência em tratar a vida cotidiana apenas nos 

seus  aspectos  quantitativos,  aponta  aos  danos  causados  às  possibilidades  de 

compreensão  da  riqueza  da  vida  cotidiana,  visto  que  este  rigor  científico-

matemático  “ao  quantificar,  desqualifica,  ao  objetivar  os  fenômenos,  os 

objectualiza  e  os  degrada,  e,  ao  caracterizar  os  fenômenos,  os  caricaturiza. 

Desta forma, o conhecimento ganha em rigor o que perde em riqueza” (SANTOS, 

2000, p. 73).

Consideramos que nosso estudo possa visualizar além de questões de 

ordem quantitativa. A partir da apreensão e observação das relações práticas 

ligadas à água na zona rural de uma região semi-árida nordestina,  alcancemos 

subjetividades às personalidades das práticas sociais. 
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Nesse sentido, de acordo com Santos: 

as culturas das quais nos originamos, com as crenças e convicções 
que abraçamos, com os saberes que tecemos e com as vivências 
que experimentamos, seremos vitimados por cegueiras diferentes, 
que comprometem visão/leitura/escuta/sentimento de dimensões, 
porém jamais deixaremos de ser parcialmente cegos, exatamente 
porque,  toda cultura é  parcial.  Daí,  toda apreensão de um real 
qualquer será, ela também, sempre parcial. (SANTOS, 2004).

A  ciência  geográfica  nesse  trabalho,  através  das  categorias 

conceituais de espaço, região e paisagem, auxilia a compreensão da dinâmica da 

relação com a água pelas populações dos diversos sítios rurais. Sendo mais um 

instrumento conceitual para se fazer às conexões necessárias as vertentes da 

natureza inerente à região de estudo. 

Corrêa adota o  conceito de “espaço vivido”,  onde se  consideram os 

sentimentos espaciais e as idéias de um grupo ou povo sobre o espaço a partir da 

experiência,  e  que  “extrapola  para  além  da  evidência  sensorial  e  das 

necessidades  imediatas  e  em  direção  a  estruturas  mais  abstratas”,  segundo 

afirma Tuan (apud CORRÊA, 2000).

O espaço vivido é também um campo de representações simbólicas, 

conforme coloca Isnard apud Corrêa, rico em simbolismos que vão traduzir 

em sinais  visíveis  não  só  o  projeto  vital  de  toda  a  sociedade, 
subsistir,  proteger-se,  sobreviver,  mas  também  as  suas 
aspirações, crenças, o mais íntimo de sua cultura” (ISNARD apud 
CORRÊA, 2000).

Para  Castro  é  necessário  compreender  a  região  Nordeste  enquanto 

escala espacial e objeto de análise que pressupõe o conhecimento por uma análise 

do  produto  social  e  sua  inerente  dimensão  política.  A  dimensão  territorial  é 
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componente do social, uma vez que seus limites são estabelecidos pela sociedade 

que o ocupa (CASTRO, 1992).

Castro  aborda as  considerações  sobre a  região  Nordeste,  enquanto 

espaço  socialmente  construído,  devem ser  acrescentadas  às  projeções  desse 

espaço.  Desse  modo,  a  região,  além  de  forma  concreta  é  representação  e 

ideologia. 
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2 ÁREA DE ESTUDO

2.1 Localização

O município de Estrela de Alagoas está localizado na região centro-

norte do Estado de Alagoas. Limita-se ao sul com Igaci, a leste com Palmeira dos 

Índios  e  a  oeste  com  Cacimbinhas  e  Minador  do  Negrão  e  ao  norte  com  o 

município de Bom Conselho no Estado de Pernambuco, conforme visualizamos na 

FIG. 1. O município pertencente ao semi-árido, foi criado em 5 de Outubro de 

1989, após seu desmembramento do município vizinho de Palmeira dos Índios.

FIGURA 1 – Mapa de localização

2.2 Aspectos Hidrogeológicos

A região de estudo integra a porção norte da bacia do Rio Traipu, com 

130 km de extensão, afluente do rio São Francisco (FIG. 3). O rio Traipu nasce 

na serra de São Pedro,  a  10 Km do município  de Bom Conselho/PE.  É um rio 

intermitente em toda sua extensão. O período das vazões máximas ocorre entre 

março e julho. Neste período, é escoado cerca de 71% do volume médio anual, de 

acordo com MASCARENHAS et al, (2005).

Estrela de Alagoas
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FIGURA 2 – Bacia do rio Traipu e bacias vizinhas 
Fonte: SEMARHN.

A área da bacia hidrográfica do Rio Traipú tem suas terras incluídas 

totalmente na região semi-árida. O município de Estrela apresenta precipitação 

pluviométrica anual média de 700mm, com períodos de chuva mais intensa entre 

os meses de abril a agosto e uma temperatura média anual de que varia entre 37º 

C e 27º C, segundo Mascarenhas et al, (2005).

O  ecossistema  predominante  é  a  caatinga,  apresentando  ao  norte 

vegetação  de  área  de  transição  entre  biomas  distintos:  a  Mata  Atlântica  e 

Caatinga.  As  principais  espécies  de  caatinga  da  região  são  a  Caesalpinia  

pyramidalis (catingueira),  Cássia  excelsa Schrad  (canafístula),  Parkinsonia  

aculeata L. (turco),  Erythrina velutina Willd. (mulungu),  Mimosa hostilis Benth. 

(jurema-preta),  Mimosa spp (espinheiros),  Anadenanthera macrocarpa (angico), 

Shinopis  brasiliensis Engl.  (braúna),  Spondias  tuberosa Arruda  (imbuzeiro),  e 

Croton sp (marmeleiro) (VERAS, 2006).

A exigência de maiores cuidados com a proteção ambiental da área da 

sub-bacia do rio Traipu e com a resolução do problema de abastecimento de água 
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aos seus municípios assume um caráter de prioridade absoluta, na perspectiva de 

revitalização do toda a bacia hidrográfica do rio São Francisco.

O município está situado na formação geológica do Cristalino6, onde os 

solos em sua maioria são rasos. As rochas que lhes dão origem são compactas e 

apresentam,  além  da  baixa  capacidade  de  armazenamento  de  água,  elevados 

teores de sais solúveis. Em conseqüência, as águas acumuladas em suas fissuras 

apresentem elevados níveis de salinidade. A salinidade elevada é característica 

dominante nas águas subterrâneas da região. A vazão dos poços perfurados nos 

municípios de Estrela de Alagoas é em geral, muito baixa e suas águas salgadas e 

salobras.

A utilização dos poços da região, para fins de abastecimento humano 

exige  o  uso  de  dessalinizador  para  purificação  da  água  bruta.  Dos  61  poços 

listados  pela  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos-SEMARHN, 

apenas 11 deles contam com dessalinizadores. Ocorre, no entanto, que apenas um 

(1) dessalinizador se encontra em condições de funcionamento normal. Por sinal, 

este único dessalinizador em funcionamento localiza-se na comunidade Gameleira 

I,  acoplado  justamente ao poço com água bruta de menor teor  de salinidade 

(CE=3.200 µmho/cm) de todo o município de Estrela de Alagoas, mas ainda acima 

do limite tolerável de potabilidade. Dados da SEMARHN de Alagoas.

6 Na  formação  geológica  do  Cristalino  as  rochas  são  compostas  por  rochas  magmáticas  consolidadas  na 
subsuperfície da crosta terrestre, como o granito e por rochas metamórficas, como gnaisse. Caracterizam-se pela 
sua baixa porosidades e permeabilidade, ou seja, pela pequena capacidade de armazenamento de água e forte 
presença de sais solúveis. As águas percolam por rochas ricas em cloreto de sódio ou sal de cozinha (NaCl), 
cloreto de magnésio (MgCl2) e em sulfatos de sódio (NaSO4), de cálcio (CaSO4) e de magnésio ou sal amargo 
(MgSO4). Tais sais dissolvidos e ionizados tornam as águas salobras. O grau de concentração de sais na água é 
medido pela condutividade elétrica – CE. 
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FIGURA 3 – Mapa da bacia hidrográfica do rio Traipu e municípios 
Fonte: Marco Zero, PROÁGUA Alagoas.

2.3 Aspectos Sócio-Econômicos

Com uma população total de 16. 341 habitantes, o município apresenta-

se como tipicamente rural,  incluindo sua sede urbana Estrela de Alagoas,  com 

3.640 habitantes, possuindo alguns estabelecimentos comerciais e cinco pequenas 

indústrias. A população da zona rural com cerca de 11.856 hab, é constituída em 

sua  maioria  de  pequenos  agricultores  familiares,  que  praticam  a  fruticultura 

associada  à  agricultura  de  subsistência.  A  maioria  das  propriedades  tem até 

50ha, segundo dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do município.
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A  economia  do  município  de  Estrela  de  Alagoas  tem  suas  bases 

produtivas no setor agropecuário (FIG. 4). A produção de feijão é desenvolvida 

em  consórcios  com  o  milho  e  outras  culturas  complementares  à  alimentação 

familiar, tais como mandioca, abóbora, maxixe, melancia e melão. O feijão é o 

principal  produto destinado à comercialização. O milho também gera pequenos 

volumes de excedentes comercializáveis, mas sua utilização principal é na criação 

de pequenos animais. 

Na pecuária, os rebanhos que mais contribuem para a geração de renda 

são os bovinos com produção basicamente de leite, sendo também utilizados como 

animais de tração. A produção de ovinos,  caprinos e suínos também tem peso 

importante  na  alimentação  e  na  composição  da  renda  monetária  familiar. A 

criação de pequenos animais como galinhas, patos, perus e capotes têm função 

importante no suprimento de carne e ovos para as famílias  e,  na geração de 

pequenas rendas para as mães de família. Em geral, as quantidades de produtos 

vendidos pelos agricultores e agricultoras familiares são muito pequenas, o que 

restringe  o  poder  aquisitivo  da  grande  maioria  das  populações  dos  dois 

municípios. 

 

FIGURA 4 – Aspectos da economia rural familiar: pequena criação de animais e agricultura de 
subsistência consorciada.
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O  sistema  de  Informações  de  atenção  básica  fornecido  pela 

Secretaria  Municipal  de  Saúde  do  município,  classifica  em  3  tipos  o 

abastecimento de água no município: Rede Pública, Poço ou Nascente e “Outros”. 

Os  dados  de  maneira  geral  comprovam a  total  precariedade  nos  serviços  de 

atendimento e acesso à água no município.  A rede de distribuição de (32,36%) 

dos domicílios, não representa garantia de abastecimento, a água leva até três 

meses sem chegar  a  algumas casas  na  sede,  zona urbana.  Apenas  (9,51%)  da 

população se abastecem de poços ou nascentes. A grande maioria, chegando até 

100% em algumas localidades rurais, insere-se nas “Outras Formas”, constituídas 

tipicamente  de  barreiros,  açudes  e  Lagoas  (FIG.  5  e  6).  Nos  períodos  de 

estiagem, a população disputa água lamacenta com os animais,  ou recorre aos 

carroceiros e carros–pipa da Prefeitura, que distribuem água sem critérios de 

qualidade e prioridade, alimentando a indústria da seca.

As águas  acumuladas  em barreiros  estão sujeitas  a  vários  tipos  de 

contaminação. Em geral os barreiros não são protegidos por vegetação ao seu 

redor. Sem encontrar barreiras protetoras, diversos tipos de resíduos sólidos, 

inclusive, os poluentes, como coliformes fecais e resíduos de agrotóxicos, são 

carreados para o interior dos barreiros,  principalmente nas primeiras chuvas, 

aumentando os riscos de disseminação de doenças, além dos animais que entram 

para  beber,  pisoteando,  turvando  e  poluindo  as  águas  com  fezes  e  urina.  O 

problema se torna mais grave quando os barreiros não “sangram”, nos anos de 

poucas chuvas,  podendo intensificar a  concentração de poluentes.  Ocorre que 

muitas famílias, sem condições financeiras para construir suas cisternas e sem 

alternativas para abastecer-se em fontes mais limpas, utilizam essa água para 

beber e para higiene pessoal e doméstica, sem maiores cuidados.
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FIGURA 5 – Barreiro em fase final de aproveitamento

FIGURA 6 - Forma de armazenamento de água nas proximidades de residências rurais no 
Município de Estrela de Alagoas.

Os altos  índices  de  evaporação  das  águas  acumuladas  nos  pequenos 

açudes  e  “barreiros”  e  a  insuficiente  disponibilidade  de  infra-estrutura  de 

distribuição de água às comunidades locais geram insegurança para as famílias 

sobreviverem em condições estáveis de qualidade e quantidade de água.

A falta  d´água  é  apontada  também como principal  fator  de  evasão 

escolar. Durante a época mais seca, a falta d’água é tão intensa que as escolas 

rurais  não  funcionam.  As  escolas  de  11  sítios  de  Estrela  de  Alagoas  foram 

contempladas com a perfuração de poços, um deles apresentando água doce de 

boa qualidade. Como resultado, nenhum dos poços do Programa Água na Escola 

funciona, dados do Relatório Técnico da SEMARHN.
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Por  todo  o  semi-árido  alagoano  é  possível  constatar  intervenções 

pontuais:  pequenas  barragens,  adutoras,  poços,  resultando  em sua  maioria  em 

obras inacabadas, mal aproveitadas, comprovadamente inadequadas, sem atender 

as necessidades básicas de consumo humano. 

Segundo AB'SÁBER (1999), o Nordeste seco

“....é  uma  região  sob  intervenção,  onde  o  planejamento  estatal 
define  projetos  e  incentivos  econômicos  de  alcance  desigual, 
mediante  programas  incompletos  e  desintegrados  de 
desenvolvimento regional...”

O  modelo  de  intervenção  implantado  em  Estrela  de  Alagoas  é  a 

expressão  de  uma  prática  comum  no  semi-árido  do  Nordeste,  centrado  na 

realização  de  intervenções  hídricas  desarticuladas,  criando  uma  enorme 

desvantagem  estrutural  de  acesso  à  água,  à  educação  e  ao  desenvolvimento 

humano para as populações rurais.

Do ponto de vista político,  o município é representado politicamente 

desde 1993 quando o primeiro prefeito tomou posse, por uma única família, que 

se elege e reelege, e ainda passando para as mãos dos familiares os principais 

cargos da prefeitura, política comum no interior do Nordeste.

As populações sertanejas em Alagoas encontram-se historicamente em 

posições de desvantagens,  vitimadas por políticas de clientelismo e lutas pelo 

poder entre famílias. Até onde o abuso de políticos prejudica o desenvolvimento 

da região? Deixemos aqui como indagações pertinentes ao contexto do sertão 

Nordestino.

2.4 As Propriedades Rurais

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

referentes  ao  último  Censo  Agropecuário  e  as  Estatísticas  Cadastrais  do 
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA revelam uma forte 

predominância de propriedades rurais extremamente pequenas no município de 

Estrela  de  Alagoas.  Em sua  grande  maioria,  os  terrenos  dessas  unidades 

produtivas são oriundos de pequenas posses que, ao longo do tempo, vieram se 

subdividindo  entre  herdeiros,  configurando  um  intenso  processo  de 

minifundização. 

O conceito  de  imóvel  rural  dá  uma  melhor  aproximação  da  idéia  da 

propriedade  rural,  do  que  o  conceito  de  estabelecimento  rural,  embora  não 

explicite  a  ocorrência  da  propriedade  múltipla,  ou  seja,  o  fato  de  um  só 

proprietário ser dono de dois ou mais imóveis 7. 

Segundo dados do IBGE, os percentuais de imóveis rurais com áreas 

inferiores a 5 hectares eram de 58,5% em Estrela de Alagoas em 1998. Cria-se, 

assim, a impossibilidade de subdivisão entre herdeiros desse grande subconjunto 

de imóveis rurais. Geram-se, em decorrência, situações em que os proprietários 

de minifúndios não conseguem regularizar a posse da terra recebida por direito 

de herança. Nesta condição, em muitos casos o agricultor não pode ter acesso a 

políticas agrícolas como a de crédito, por falta de comprovação da titularidade 

do imóvel rural. 

Seja pela dificuldade de legitimar a propriedade da terra,  seja pela 

insuficiência de terra para trabalhar ou pela inacessibilidade a serviços básicos, 

algumas  famílias  que  moram  e  produzem no  meio  rural  ainda  sobrevivem  em 

7

7

 O conceito de imóvel rural aplica-se a “uma área contínua, formada de uma ou mais parcelas de 
terras confrontantes, do mesmo titular (proprietário), localizada na zona rural do município, ainda 
que, em relação a alguma parte da área, o declarante detenha apenas a posse”. É utilizado pela 
Receita  Federal  para  cobrança  do  Imposto  Territorial  Rural  -  ITR  e,  pelo  Incra,  para 
cadastramento  dos  imóveis  rurais.  Embora já  esteja  legalmente determinado  no  Estatuto  da 
Terra (Lei nº 4.504), as estatísticas brasileiras ainda carecem de um cadastro de proprietários 
que mostre a real estrutura da propriedade fundiária do país. Cf.: Lei nº 4.504, de 30/11/1964 – 
Estatuto da Terra, Art 4º, Inciso I; Lei nº 8.629, de 25/12/1993, Art. 4º, Inciso I; RITR/2002, 
Art. 9º, Parágrafo Único; e IN SRF nº 256/2002, Art. 8º, Parágrafo Único. 
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estado de extrema pobreza. Tal situação reflete-se no estado das moradias, em 

condições precárias de higiene doméstica e pessoal. (FIG.7). 

FIGURA 7. Residência presente na zona rural de Estrela de Alagoas.

A existência do grande número de famílias sem acesso à propriedade 

da  terra  ou  com áreas  insuficientes  para  lhes  assegurar,  simultaneamente,  a 

subsistência, o progresso técnico e econômico e a melhoria da qualidade de vida é 

o problema de maior relevância nas estruturas agrárias do município. Devido à 

exigüidade  das  terras,  à  exaustão  da  fertilidade  do  solo,  os  minifúndios  não 

podem  funcionar  como  unidades  de  produção,  nem  gerar  ocupação  e  renda 

suficiente para as famílias alcançarem condições dignas de vida. (FIG.8).

FIGURA 8 - Vista da aglomeração de minifúndios.

52



A excessiva fragmentação da propriedade, associada a uma crescente 

concentração fundiária que exclui grande parte das populações locais do acesso à 

propriedade de terra, cria barreiras muito fortes à geração de oportunidades de 

trabalho,  à  expansão  da  produção,  da  produtividade  e  da  renda,  para  os 

trabalhadores e trabalhadoras dos municípios de Estrela de Alagoas. 

2.5 Os Sítios

A área rural do município, que corresponde a cerca de 80% de sua área 

total, divide-se em 81 localidades de sítios e povoados, listados abaixo.

Quadro 1 – Localidades rurais de Estrela de Alagoas.
1. SITIO AREIA BRANCA 42. LAGOA DOS PORCOS
2. BARRIGUDA 43. LAGOA DOS TORRÕES
3. BOA VISTA 44. LAGOA GRANDE
4. BOQUEIRÃO 45. LAGOA PRIMAVERA
5. FAZENDA CABOCLO 46. LAGOA SECA
6. SITIO CATITUS 47. LAGOINHA
7. CALANGO 48. LAGOINHA DA TETA
8. SITIO CASCAVEL 49. LAGOINHA DOS TONHEIROS
9. CASINHA 50. LISA
10. CRAIBAS DANTAS 51. LOGRADOURO DAS VASSOURAS
11. CRUZ DO MEIO 52. MANDACARU DE CIMA
12. SITIO ESTRELA 53. MANGABEIRA
13. FAZENDA FECHADO 54. MARIA PRETA
14. SITIO FURNA 55. MARCAÇÃO
15. GAMELEIRA 56. POVOADO MATA BURRO
16. GRAVATÁ 57. SITIOS MELANCIA
17. GRAVATÁ II 58. MOURÃO VELHO
18. POVOADO IMPUEIRAS 59. FAZENDA MUDUBIM
19. SITIO IMPUEIRAS 60. PAU SANTO
20. ITAPICURU 61. PÉ DE SERRA
21. JIQUIRI 62. PEDRA VERMELHA
22. JIQUIRI II 63. POVOADO PILÕES
23. LAGEIRO DOS NICÁCIOS 64. PILÕES DOS MATIAS
24. LAGOA DANTAS 65. PREGUIÇA
25. LAGOA DA AREIA DOS MARIANOS 66. QUEIMADA BONITA
26. LAGOA DA AREIA DOS CIRIACOS 67. QUEIMADA BONITA II
27. LAGOA DA COROA 68. POVOADO RENASCENÇA
28. LAGOA DA JUREMA 69. FAZENDA ROÇADINHO
29. LAGOA DA SERRA 70. SITIO ROMPE GIBÃO
30. POVOADO LAGOA DO CANTO 71. FAZENDA SALGADO
31. SITIOS LAGOA DO CEDRO 72. SITIO SANTA CRUZ
32. POVOADO LAGOA DO EXU 73. FAZENDA SÃO JOAO
33. LAGOA DO EXU II 74. SITIO SERRA DOS BERNARDINHO
34. LAGOA DA JUNÇA 75. SERROTE DO VENTO
35. LAGOA DO MATO 76. TAMANDUÁ
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36. LAGOA DO MOURÃO 77. FAZENDA TETA
37. LAGOA DO SERROTE 78. SITO TIMBAUBA
38. POVOADO DO XEXEU 79. SITIOS TRAVESSIAS
39. SITIO XEXÉU DE CIMA 80. VACA MORTA
40. SITIO CABOCLOS 81. VASSOURAS
41. LAGOA DOS PATOS

A Secretaria de Saúde do município tem cadastradas 3.183 famílias na 

zona  rural  de  Estrela  de  Alagoas,  totalizando  uma  população  de  11.  974 

habitantes. A média de pessoas por domicílio é de 4,32. O número de famílias 

atendidas pela rede pública de abastecimento é de 559, 648 abastecidas por 

poços e nascentes e 1.976 inseridas nas “outras” formas, segundo dados do ano 

de 2007 fornecidos pela Secretaria de Saúde do município.

Os sítios compreendem a base geográfica de existência social, o espaço 

onde  a  população  constrói  suas  relações  e  imprimem  sua  identidade,  pelos 

sentimentos de pertença,  e onde se definem e gestam suas vidas.  A figura a 

seguir  foi  cedida  pela  Secretaria  de  Agricultura  do  município  e  mostra  a 

disposição geográfica dos sítios na área total de Estrela de Alagoas. 
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FIGURA 9 – Localidades rurais do Município de Estrela de Alagoas
Fonte: Secretaria de Agricultura de Estrela de Alagoas.



3. METODO

3.1 Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados

A natureza do objeto é capaz de direcionar por si só as escolhas das 

técnicas  e  métodos  de  pesquisa  para  elucidá-los.  Nesse  estudo  a  ÁGUA é  o 

objeto  do  conhecimento,  constituinte  de  representação  da  população  dos 

pequenos  agricultores  de sítios  da  zona rural  do Semi-Árido do  município  de 

Estrela de Alagoas.

Os sujeitos-grupo referem-se à população dos pequenos agricultores e 

a relação com a água compreendida por estes, circulada nos discursos, veiculadas 

nas  falas,  depoimentos,  atitudes  e  valores  inseridos  no  imaginário  e  nas 

organizações espaciais desse grupo.

O método de investigação das representações da água no caso dessa 

pesquisa privilegia a relação prática com esse recurso, sempre ativado e em ação 

na vida social dos sujeitos pesquisados. 

Os  conteúdos  representativos,  tomados  a  partir  de  narrativas, 

discursos,  documentos, dispositivos materiais e observações de campo,  para a 

apreensão  dos  constituintes  das  representações,  através  de  informações, 

atitudes, percepções, elementos histórico-sociais, culturais e simbólicos foram 

articulados em diferentes instrumentos de coleta de dados. 

O procedimento de coleta dos dados parte da elaboração de um roteiro 

de entrevista semi-estruturada (APÊNDICES), em conformidade com o contexto 

local dos sujeitos pesquisados e especificamente dirigido à realidade vivida nas 

práticas com a água. Foram utilizadas também, entrevistas gravadas, solicitando-

se a autorização para gravação. 

As intervenções pela pesquisadora, fizeram-se necessárias em poucos 

momentos, apenas na intenção de direcionar aos objetivos do trabalho. Buscou-se 
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garantir condições satisfatórias a espontaneidade dos entrevistados. Em 

geral, não houve restrições ao tempo e temas nos depoimentos dos entrevistados. 

 Somaram-se aos dados obtidos nas entrevistas, uma coleta documental 

referente à questão da água nos órgãos públicos do município, nas associações, 

em  projetos  realizados  pelas  escolas,  em  relatórios  técnicos,  trabalhos 

acadêmicos,  dentre  outras  fontes.  Além  de  observações  gerais  relevantes  à 

dinâmica e atitudes associadas à água.

A observação da práxis vivida pelos moradores dos sítios do semi-árido 

de Estrela de Alagoas, efetivada durante o tempo que estive sobre a proteção de 

uma  família  da  região,  como  hóspede,  favoreceu  conhecer  como  percebem e 

sentem  suas  dificuldades,  expectativas  com  relação  à  água,  como  também 

aproximar-me o máximo possível do contexto dos sujeitos estudados. 

Sobre a práxis Kramer explica que

“o  fundamento  do  real  centro  de  atividade,  da  real  mediação 
histórica entre espírito e matéria, cultura e natureza, homem e 
cosmos, teoria e ação é a práxis. A práxis não é atividade pratica 
contraposta a teoria: é atividade que se produz historicamente, é 
unidade do sujeito e do objeto, da produção e do produto. Pela 
práxis o homem ultrapassa a animalidade” KRAMER (1993, P. 36).

Foram utilizados como instrumentos materiais: diários de campo, onde 

foram feitas as anotações e transcrições referentes às respostas das questões 

e conteúdo geral das entrevistas e narrativas, bem como, algumas observações 

que  pudessem  abranger  o  contexto  do  espaço  relacional  dos  indivíduos  no 

momento  da  entrevista,  ligações  com  outros  dados  e  reflexões  sobre 

observações  gerais.  Um  gravador  de  áudio;  máquina  fotográfica  digital, 

permitindo  apresentar  os  agricultores  rurais,  a  vida  nos  sítios,  a  cor  das 

paisagens  e  a  realidade  voltada  pra  questão  da  água,  além  de  um  veículo 

fornecido e guiado pelo presidente das associações de Estrela – UNAE. 
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O uso de diversos instrumentos de coleta esteve de acordo com 

o  caráter  multifacetado  da  realidade  sob  investigação,  possibilitando  nos 

aproximar ao máximo das interações empíricas próprias dos sujeitos pesquisados 

no que se refere à água.

3.1.1 As entrevistas

As representações  são  compreendidas  como  manifestações  em 
palavras  de  sentimentos  e  condutas  que  se  institucionalizam, 
portanto,  analisadas  nas  interações  sociais  que  as  engendram 
SPINK, (1999). 

No primeiro contato com os entrevistados era esclarecido o que iria ser 

solicitado, na forma de uma conversa informal e que se tratava de um estudo 

para universidade destinado à pesquisa da entrevistadora, e ainda que se assim 

fosse desejado as citações eventualmente utilizadas no texto final da pesquisa 

poderiam preservar o seu anonimato. 

As  entrevistas  tiveram  em  média  uma  hora  de  duração.  Os 

entrevistados, de maneira geral, sentiram-se à vontade para falar sobre o tema 

solicitado. 

Fez-se fundamental a colaboração de um agente social, um interlocutor 

com relações de grande amplitude e conhecimento da região, permitindo inserir a 

pesquisadora no âmbito das relações cotidianas dos moradores dos sítios rurais, 

assim  como,  facilitador  dos  encontros  com  os  representantes  políticos  e 

lideranças no município. 

As entrevistas tiveram duas técnicas e tempos distintos de coleta. A 

primeira  etapa  ocorreu  entre  os  meses  de  Maio  e  Junho  de  2007,  período 

chuvoso, conduzidas pelas entrevistas semi-estruturadas em dois conjuntos de 

questões. 
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O primeiro conjunto das entrevistas compôs-se de questões que 

serviram  ao  levantamento  do  perfil  sócio-econômico  das  famílias,  foram 

levantados: a identificação do local; os nomes; escolaridade, profissão, origem, 

quanto tempo moram na região, atividade econômica, número de pessoas na casa e 

situação da propriedade rural. 

O segundo conjunto dividiu-se em um bloco de questões fechadas e 

outro de abertas. 

O bloco de questões fechadas foi direcionado às especificidades dos 

usos e práticas cotidianas ligadas à água, objetivando estimular os entrevistados 

a expressar suas ações e atitudes envolvidas nas relações vividas com a água, 

assim  como,  possíveis  reflexões  a  temática  água,  todas  as  perguntas  eram 

dirigidas aos períodos secos e chuvosos. 

No bloco de questões abertas, buscaram-se identificar as associações, 

as  principais  evocações,  as  percepções  e  significações  que  pudessem  revelar 

constituintes  de  representação.  Os  roteiros  das  questões  utilizadas  nas 

entrevistas estão no APÊNDICE.

Nesse  sentido,  estruturaram-se  da  seguinte  maneira:  duas  questões 

abertas pedindo que expressassem de maneira livre o que pensavam a respeito: 

(1) O que é a água pra você? (2) Qual o papel que a água representa na sua vida? 

(3) O que quer dizer pra você as palavras associadas seres humanos e água? 4) O 

que  quer  dizer  escassez  de  água  para  você?  A quinta  e  última  questão  para 

análise de evocação livre da água pedia: (5) Diga 5 palavras ou expressões que lhe 

vêm à cabeça quando você pensa na água?

As  entrevistas  realizaram-se  no  interior  dos  domicílios  pela 

pesquisadora, e dirigiram-se aos responsáveis e/ou cônjuge.

A segunda etapa das entrevistas foi realizada no inicio do período de 

estiagem,  entre os meses  de Outubro  e Novembro de 2007.  Objetivava  uma 

abordagem no momento da coleta de água, nas diversidades de fontes, acessos, 
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formas e trajetos percorridos. O ano de 2007 caracterizou-se como um 

ano atípico, ou seja, de muitas chuvas. Nesse sentido, durante as entrevistas não 

alcançamos  períodos  de  grande  estiagem,  com participação  de  carros-pipas  e 

outras ações de combate a seca.

Utilizou-se  a  pergunta  indutora:  “O  que  você  gostaria  de  dizer  a 

respeito  da  água?”  Os  depoimentos  foram  gravados  e  fielmente  transcritos. 

Nesse caso,  os  entrevistados  foram abordados  aleatoriamente,  a  caminho,  no 

momento  de  captação  e  transporte  de  água.  E  oportunamente  conduziam  as 

entrevistas às suas casas. Nessa fase, tivemos um total de 10 colaboradores, com 

várias horas de áudio e centenas de fotografias.

O caminho percorrido entre os sítios realizou-se de carro, de outra 

forma essa pesquisa teria sido insuficiente e certamente impossível se fazer em 

pouco tempo, devido às longas distâncias percorridas entre os sítios, as estradas 

não são boas e levava-se bastante tempo no deslocamento entre um sítio e outro, 

mesmo de carro. Fato que também contribuiu para que as atividades diárias da 

pesquisa de campo fossem estrategicamente elaboradas de forma a otimizar o 

tempo. 

Fez-se  necessário  elaborarmos  uma  agenda  do  dia  pertinente  às 

seqüências  das  visitas,  conforme  a  disposição  de  localização  dos  sítios  e  a 

disponibilidade de alguns entrevistados chaves. 

A indicação do momento de saturação das entrevistas se deu quando os 

relatos  e  dados  colhidos  pelos  entrevistados  começaram  a  se  repetir 

continuamente, apontando como parecer provável para finalizar as entrevistas, 

sem  a  pretensão  de  esgotar  os  conhecimentos  e  valores  dos  sujeitos-grupo 

investigados, MARISA et al., (1996).

A proposta metodológica desse trabalho terá o amparo da analise de 

conteúdo de Laurence Bardin, que reflete a opção teórica da pesquisa qualitativa, 

inferindo-se  que  as  representações  sociais  necessitam  de  técnicas  para  o 
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desvelamento  das  associações,  que  emergem das  teias  de  significados. 

Reconhece  em  particular  a  identidade  entre  o  sujeito  da  pesquisa,  a 

historicidade, a subjetividade, a dimensão simbólica e o concreto vivido, enquanto 

manifestação  das  motivações  intrínsecas  aos  sujeitos  pesquisados,  BARDIN, 

(2004).

3.2 Os sujeitos da pesquisa

Colaboraram  efetivamente  com  esse  trabalho  60  entrevistados, 

correspondendo aproximadamente a 20 famílias distribuídas entre 18 diferentes 

localidades de sítios da zona rural e 8 entrevistados na sede do município de 

Estrela  de  Alagoas,  constituídos  essencialmente  de  pequenos  agricultores  de 

subsistência, dentre estes, professoras, sindicalistas rurais, agentes de saúde, 

presidente de associações e movimentos de agricultores.

Os  pequenos  agricultores  dos  sítios  se  mostraram  receptivos  e  a 

vontade  em  contar  sobre  suas  vidas,  em  raras  exceções,  percebeu-se  certo 

constrangimento em dar entrevista, demonstrados em sorrisos encabulados. 

Alguns entrevistados foram pré-selecionados por conveniência, a partir 

de critérios baseados na riqueza de informações que serviriam ao propósito da 

pesquisa, ou seja, bons informantes da região, moradores mais antigos.

O tratamento dos dados seguiu a seguinte ordem: 

1. Organização do material de campo - leitura de todos os dados obtidos, 

transcrição das gravações, ordenação dos relatos e dos dados de observação de 

campo.

 2.  Recortes  de  compreensão  -  a  partir  das  freqüências  de  repostas, 

estruturação de médias estatística de ordem quantitativa e qualitativa. Nessa 

fase,  foram  confirmando-se  alguns  pressupostos,  identificando-se  questões 
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norteadoras, ampliando-se o conhecimento sobre o conteúdo das falas dos 

atores estudados. 

Dando  seguimento  ao  procedimento  de  interpretação  dos  dados,  o 

aporte teórico de Abric, (1998) e Sá (1996) contribuiu para identificação das 

representações de forma satisfatória e qualitativa, oferecendo uma estrutura 

que  nos  permitiu  traduzir  os  saberes.  Revelaram-se  unidades  em  análises 

temáticas, em que o tema gerador, a água, se descobre em núcleos de sentido. 

A  partir  dos  diversos  elementos  suscitados  nos  depoimentos,  nas 

histórias,  juntamente  com  algumas  observações  que  se  faziam  presentes  no 

ambiente foi possível estabelecer algumas classificações, agrupar idéias ao redor 

de um conceito comum a cerca da água. 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As análises  e  discussão  dos  resultados  apresentados  nessa  pesquisa 

permitiram conhecer os significados e sentidos atribuídos à água, representados 

pelos  sujeitos/grupo  compreendidos  de  pequenos  agricultores  familiares,  que 

integram alguns professores, agentes de saúde e presidentes de associações.

A essência da relação entre os SUJEITOS: os pequenos agricultores e 

agricultoras dos sítios e povoados da zona rural e o OBJETO: água, no dia-dia do 

sertão  do  município  de  Estrela  de  Alagoas  representa  o  nosso  esforço  em 

desvelar.

Os  dados  e  informações  obtidos  nas  entrevistas  e  de  observações 

gerais  de campo,  nos dois  tempos de coleta propiciaram condições de acesso 

interpretativo  as  formas  de  representações  associados  à  maneira  como  esse 

grupo usa, atua e dá significado à água, reconhecidos nas práticas e conceitos 

ditos do senso comum em relação à água.  Nessa perspectiva, foram identificados 

elementos associativos vinculados ao modo de compreensão do grupo dirigido à 

questão da água.

Todos os entrevistados denominaram-se filhos da região, constituídos 

na maioria de analfabetos e/ou semi-analfabetos. Todos disseram ser próprias 

suas micros propriedades rurais e pertencerem à profissão de agricultor, mesmo 

os  que  inserem-se  em  outras  categorias  profissionais,  como  professores  e 

agentes  de  saúde  não  deixaram  de  denominarem-se  agricultores,  pois,  sendo 

moradores da zona rural trabalham nas suas lavouras todos os anos no período 

chuvoso.

Os resultados obtidos nas gravações e através da pergunta aberta e 

indutora: O que você tem a dizer sobre a água? Apontaram para o universo de 

representação,  inerente  ao  espaço  relacional  dos  sujeitos  pesquisados. 

Identificaram-se elementos reveladores de um campo comum representacional 
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subjacente a população pesquisada.  A análise dos sentidos  reconhecidos 

nas idéias orientaram e dão suporte aos construtos locais.

As informações textuais, trechos de depoimentos e ilustrações serão 

apresentados  como discussão  e  análise  dos  resultados  nessa  dissertação,  sob 

duas óticas: em padrões de ordem utilitária familiar e em recortes de sentidos 

representacionais. 

4.1 Caracterização dos Padrões de Usos de Água pelas Famílias

4.1.1 Tipos de fontes de água

Os principais tipos de fontes de abastecimento de água utilizadas pelas 

famílias  da  zona  rural,  citadas  nas  entrevistas  foram:  barreiros,  açúdes, 

cacimbas, cisternas comunitárias, poços, barragens e carros-pipa. A secretaria 

de saúde do município reconhece como fontes de abastecimento na zona rural: 

rede pública, poços e nascentes e “outras formas” contabilizando entre açudes e 

barreiros  aproximadamente  1250;  68  poços  (com  7  dessalinizadores);  08 

cacimbas de minação; 15 barragens (contadas só as maiores). Para o número total 

81 localidades rurais e 3.183 famílias.

Segundo  as  respostas  as  famílias  fazem  uso  de  todos  os  tipos  de 

fontes de abastecimento de água disponíveis durante o ano, “Utilidade tem até o  

açude que é poluído, utilizado pelos animais hoje, que serve como umidade, para a  

minação”, em menor ou maior quantidade, variando de acordo com a estação do 

ano,  por  isso,  é  fundamental  e  necessário  o  papel  de  todas  essas  fontes  de 

abastecimento. 

As comunidades dos sítios  da zona rural  fazem uso dos barreiros e 

lagoas  até  quase  a  fase  final  de  aproveitamento,  representando  uma  das 

principais fontes de água para os animais, e também “água pra gasto” em casa, em 
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raras exceções para beber, nos dias de hoje. Nos meses de novembro a 

janeiro, geralmente essas fontes secam e são descartados para qualquer  uso. 

Nesse período os carros-pipa fornecidas pela prefeitura representam a principal 

alternativa de abastecimento de água para as famílias. 

“...  continue  zelando  dos  barreiros,  pra  que  não se  feche com 
lama, precisa que alguém com os poder maior que oriente o povo  
pra que não faça desmatamento, agrotóxico, tudo isso não é bom 
pra nossa saúde, que o pouquinho dos barreiros que existem não  
vá poluído de veneno”. (Depoimento de Cícero).

Esse depoimento traduz o valor dos barreiros, a necessidade de zelar 

por essas fontes, hoje cada vez mais duram menos durante o ano.

As  cisternas  residenciais  asseguraram  água  para  beber  de  melhor 

qualidade  a  cerca  de  308  famílias  em  um  total  de  3.183  da  zona  rural  do 

município.  Embora  passados  apenas  3  anos  que  a  ASA  em  parceria  com  as 

associações de Estrela tenha beneficiado ainda uma pequena parcela das famílias, 

os  relatos  das  melhorias,  são  significativos  e  transformadores,  em níveis  de 

percepção de qualidade de vida chegando ao distanciamento e invisibilidade dos 

problemas ainda pertinentes as questões hídricas do município. 

Vejamos as referências às cisternas pelos entrevistados:

“Graças a deus nasceu o programa da ASA e a gente conseguiu  
colocar  dentro  desse  programa  as  instituições,  e  daí  foi  que  
seguindo os critérios da ASA a gente conseguiu avançar bastante  
aqui em Estrela, até o momento nós estamos com 401 cisternas  
construídas aqui em Estrela, aliás, 308 construídas e as outras  
ainda vão ser construídas, são cisternas com a capacidade de 16  
mil litros para cada família pra uso de beber”. (Depoimento de  
Cícero Presidente da Movimento dos Pequenos Agricultores).
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A União das Associações de Estrela de Alagoas - UNAE realizou 

um levantamento do histórico de formação das comunidades em torno das Lagoas, 

utilizando  depoimentos  dos  moradores  mais  antigos.  Foram  colhidas  histórias 

pertinentes à  formação dos sítios  e povoados.  Em geral,  a  origem dos nomes 

dados  aos  povoados  que  se  formavam  em  volta  às  Lagoas,  levavam  as 

características das Lagoas, nome de seus donos, composição vegetal presentes a 

margem  desses  mananciais,  dentre  outras.  Dialogamos  com  esse  trabalho  na 

intenção de enriquecer as informações disponíveis sobre a questão de formação 

dos sítios e conhecer os sentimentos e significados pertinentes às Lagoas pelas 

populações das comunidades rurais de Estrela de Alagoas.

Segundo  os  depoimentos  colhidos  pela  UNAE a  origem  do  nome  da 

Lagoa da Coroa  se  deu  por  suas  margens  encherem e  seu  meio  ficar  seco 

parecendo uma coroa, assim elas contam: “quando as pessoas vinham buscar água 

nela  diziam...  Vou  buscar  água  na  Lagoa  da  Coroa...  ao  passar  dos  tempos  a 

comunidade que ali se localizava também ficou conhecida como Lagoa da Coroa”.

“A água desta Lagoa era usada para beber, suas margens eram 
completas por matas, com árvores nativas da nossa região como,  
Catingueiras,  Jiquirí,  Braúna,  Turco  e  Bom  Nome,  destas  só  
existe hoje o turco e segundo dona Irene ela é medicinal, serve  
para dor de cabeça e reumatismo, usa-se a semente para fazer  
café,  também pode ser  feito  com esta semente misturas  com 
mais  vinte  e  quatro  outras  e  obter  o  chá  das  vinte  e  cinco 
sementes, ela citou algumas delas: Mangirioba, Andu, Umburana  
de  Cheiro,  Girassol,  Melancia,  Quiabo,  Carro  Santo,  Mororó  e  
outras  tantas.  Próximo  da  Lagoa  tem  um  pé  de  Lírio  Branco 
conhecido por Moringa, mas pouco se conhece dela por aqui nem  
mesmo sua  utilidade  na  purificação da  água”  e  a  augaroba  foi  
trazida  por  pessoas  de  fora  dizendo  que  ela  chamava  a  água.  
Havia muito peixe, as pessoas pegavam até de balaio, a água por  
ser doce tinha inúmeras espécies, segundo o senhor Zé Rita: “ os  
peixes pareciam até cair do céu, pois ninguém os colocava lá, e  
sempre tinha” acontece que na época de muita chuva a Lagoa se  
encontrava com riachos como o de Lagoa da Serra e acredita-se 
que  os  peixes  vinham  de  lá.  Podia-se  vê  outros  animais  como  
marrecos, pato d’água, Garça Mergulha, galinha d’água, Gato do  
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mato e Raposas. Nos dias de domingo os jovens vinham 
brincar embaixo de uma árvore chamada Braúna, passavam o dia  
inteiro  trocando  conversa  e  prosa...  (  Depoimento  de  José 
Francisco da Silva (Zé Rita 93 anos); Manoel Alexandre da Silva  
(87 anos);  Francisco  Pereira 56 anos;  Pedro Vicente,  60 anos;  
Irene Silva, 65 anos).

Pelo depoimento dos moradores mais antigos da comunidade a Lagoa 

deixou de encher quando foi cavado e levantado os paredões da maquino dentro 

da Lagoa, antigamente ela era de todo mundo, mais ao passar do tempo foi se 

cavando tanques e os supostos donos desses tanques foram cercando suas áreas 

fazendo  destas  uma  propriedade  particular.  Sua  área  é  de  aproximadamente 

cinco tarefas,  tendo  uma  capacidade  de  capitação  de  3.250.000 m³,  algumas 

pessoas dizem que no passado a Lagoa chegava a cobrir um homem de tão funda e 

de tanta água que ela tinha.

A  Lagoa do Canto, segundo os depoimentos originou-se do canto dos 

pássaros, havia muitos pássaros a cantar a beira da Lagoa, com isso, as pessoas 

quando se referia ao lugar, sempre falavam que iam ou viam da Lagoa do Canto. 

Assim, ficou conhecida a Comunidade e também a Lagoa por causa do cântico dos 

pássaros. 

“Da  água  da  Lagoa já  foi  extraído  muito  sal,  as  famílias  da  
comunidade e de outras regiões vinham pegar o sal do consumo na  
Lagoa.  Com  isso,  há  uma  história  de  que  as  lagoas  das 
comunidades de Craíbas Dantas, Cascavel, Lagoa do Exu e outras  
que vinham buscar sal, todas salgaram porque as pessoas lavavam  
as grandes pedras de sal nessas lagoas quando de volta para casa.  
Em 1970 foi construída uma Salgema na comunidade, chegando a  
empregar  até  70  pessoas,  após  aproximadamente  10  anos  ela  
fechou, hoje só existe o prédio abandonado... A Lagoa do Canto  
em  épocas  de  chuva  é  um  grande  criatório  de  peixe  para  a  
comunidade do tipo piaba, mas quando chega o verão os peixes  
morrem pela falta de água e pelo sal. Ela tinha uma profundidade  
de mais de três metros, hoje só tem um metro. Existe dentro da  
Lagoa um poço artesiano,  perfurado pelo DNOCS, na época da  
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Salgema para lavar as pedras de sal retiradas, mas está  
desativado. (Depoimento de Gastão Oliveira de Souza – 56 anos).

Os moradores relataram que hoje a Lagoa está poluída, fedendo muito, 

causando mal-estar aos moradores da comunidade. O sonho de todos é que um dia 

ela volte a ter vida, porque foi ela quem deu o nome a comunidade (FIG. 10).

 
FIGURA 10 - Lagoa do Canto com presença de lixo nas margens. 

A comunidade chamada de Lagoa da Areia dos Marianos, segundo os 

depoimentos,  em meados do séc.  XVII era só mato e pertencia a uma única 

pessoa. Com o intuito de povoar o lugar quatro pessoas formaram uma sociedade 

e compraram as terras por 100 mil réis. Essas pessoas dividiram as terras em 

partes iguais, entre elas a família de Dona Bernardina e do Seu Chico Pinto que 

começaram a morar e fazer suas vidas nessas terras. A Lagoa ficava próxima 

dessas casas. 

“Nós vemos a Lagoa como um símbolo centário das famílias que 
vivem aqui. Antigamente as águas dessa Lagoa era uma beleza de 
se ver. Era muita água boa e tinha muita utilidade: para beber,  
cozinhar, tomar banho, lavar roupa, e tudo que se precisasse. Ela  
abastecia  comunidades  além  da  nossa,  como  Pilões,  Lagoinha,  
Mourão e outras. Ela era cercada com uma cerca viva com pés de  
muçambê,  mata-pasto,  junca,  baronesa,  gorfo,  lodo e  também 
alguns pés de jiquiri... Suas águas eram permanentes, passavam  
de inverno a inverno e não secavam, mesmo no tempo de longa  
estiagem  as  águas  permaneciam  no  tanque  da  Lagoa  e  
suportavam  a  estiagem.  A  Lagoa  também  nos  servia  para  o  
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criatório  de  peixes  como  cará,  traíra  e  outros,  os  
moradores costumavam pescar de anzol, com o passar dos anos  
começaram a usar tarrafas, que não foi uma coisa boa porque  
tiravam os peixes pequenos todos...  Essa Lagoa era assim uma  
riqueza para nossa comunidade, até que na década de 60 morreu  
um cidadão afogado quando deu nela um mergulho. Daí por diante 
a  comunidade foi  perdendo o  prazer pela  Lagoa  e  começou a  
falta  de  cuidado.  Depois  veio  a  estiagem  de  70  as  pessoas  
começaram a tratar mal a Lagoa fazendo dela um depósito de  
lixo  e  as  vezes  até  restos  de  animais  mortos  nós  víamos  lá.  
Durante esta estiagem a Lagoa ficou salgada, mas depois  
voltou a ser doce. Hoje ela é dividida entre os possíveis donos  
que é a Sra. Luordes, Sr. Zé Maria, Sra. Zezé Vaz e a família  
Lopes nas pessoas dos Srs. Luís Lopes e Francisco Lopes e a Sra.  
Eva Lopes”. (Depoimento de Sebastião José dos Santos (bastião  
miranda) – 82 anos).

Lagoa das Craíbas

FIGURA 11 – Alunos em atividade ambiental.

Sobre a Lagoa das Craíbas os moradores disseram:

“Nessa  Lagoa  existia  uma  árvore  frondosa,  muito  bonita,  seu  
tronco  era  tão  grande que  quatro  homens  de mãos  dadas  não  
podiam  abraçar.  As  pessoas  quando  passavam  pela  estrada  se  
encantavam  com  o  tamanho  da  árvore,  ela  era  enorme,  e  
perguntavam que planta era aquela  e  quem era sua dona,  e  os  
moradores  da  comunidade  respondiam:  é  uma  Craíbeira  e  
pertence aos Dantas, a Lagoa pertencia a Sra. Antonia Dantas,  
ela era dona de uma légua de terra em volta da Lagoa, então a  
comunidade ficou conhecida como Craíba dos Dantas. Por volta de 
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1966,  no  período  da  seca,  os  rapazes  da  comunidade 
jogavam  aos  pés  de  suas  raízes,  contam  que  em  uma  dessas  
brincadeiras  houve uma briga,  onde um dos  rapazes com raiva  
ateou fogo na árvore que queimou durante um ano...Suas águas  
forneciam muitos peixes, pois as pessoas viviam da pesca. Ainda  
hoje a Lagoa produz peixes para a comunidade e para pessoas que 
vem de outros povoados...  Antigamente existiam outras árvores  
na Lagoa além da Craíbeira, tinha muita Quixabeira, Mandacaru,  
Marmeleiro,  Juazeiro,  Pajêu,  Pau Caixão e  Piranha.  Lá também 
existia aves silvestres, patos, marrecos, galinhas d’água, e outras.  
Hoje não tem mais  nenhuma árvore,  só  existindo as raízes da  
craíbeira,  algumas  plantas  rasteiras  e   mandacaru,  as  pessoas  
jogam lixo e animais mortos em sua margem, quando não jogam  
dentro, fazendo da lagoa um lixão a céu aberto... Sua área é de  
aproximadamente seis tarefas de terra com um volume de água  
de 6.150.000 m³. A muitos anos atrás as águas da lagoa eram  
águas  doce,  de  maneira  que  inexplicável,  em  1962  suas  águas  
salgaram,  hoje  há  quem  diga  que  estão  voltando  a  ser  doce  
novamente. (Depoimento de Severino).  

A comunidade  de  Lagoa  Dantas  faz  divisa  com Palmeira  dos  Índios, 

segundo o senhor Manoel de Melo Rocha de 68 anos, o nome da Lagoa se deu pelo 

nome  da  comunidade,  que  por  sua  vez,  recebeu  nome  da  família  mais  velha 

daquela  região.  A  Lagoa  hoje  se  divide  em alguns  açudes  como o  de  Nisinha 

Borge,  dos  Ferreiras,  do Erculano,  tanques  cabocos,  do velho Zedú,  velho Zé 

Lopes e do Cesário.

“Suas águas são doce e sempre foi utilizada para consumo humano  
e de animais. Há 68 anos não se vê mais plantas, as que agora se  
encontram são poucas, turcos e augarobas... A Lagoa sempre teve  
seus donos,  porém sempre foi aberta a toda comunidade, seus  
primeiros donos foram, Caboco, Velho Rumão e Lá de Seu Láu.  
Todo mundo vinha pegar água na cabeça, nos burros, vinham de  
longe  de  outras  comunidades,  pois  nossa  água  é  das  melhores  
desta região, a muito tempo a Lagoa era bem zelada, todo mundo  
que pegava água dela ajudava a limpar...”. (Depoimento de Manoel  
Melo Rocha 68 anos).  
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A Lagoa, para os mais velhos é a principal referência de 

pertencimento e reconhecimento do lugar e de propriedade, associadas a estes 

identificam-se sentimentos de nostalgia e contemplação, dos tempos em que as 

Lagoas eram alternativas de lazer e encontro de comunidades.

4.1.2 Os coletores e os instrumentos de coleta de água.

Não  identificamos  um  coletor  principal,  vão  buscar  água,  homens, 

mulheres e crianças, que geralmente acompanham os adultos e/ou os irmãos mais 

velhos. Os homens coletam maior quantidade e podem ir buscar mais longe, em 

contrapartida,  vão  menos  vezes  durante  a  semana.  Quando  a  família  possui 

condições  de  ter  um  carro-de-boi  ou  jegue  para  transportar,  alguns  nos 

contaram: “É preciso ter condições de ter carro-de-boi, na cabeça leva menos 

água,  leva mais  tempo,  mais  gente em casa”  (FIG.  12 e 13).  As mulheres vão 

buscar com lata dágua na cabeça ou com carrinho de mão, nas proximidades da 

casa, mais vezes, principalmente no verão.

Ouvimos algumas dificuldades apontadas no acesso às fontes:

“O local  dificulta  os  animais  das  carroças,  não  é  como se pegasse uma mangueira  e  
enchesse o tambor”.

“Não ter transporte, carro-de-boi, se quiser hoje tem que esperar quando os amigos ou  
parentes podem, água para beber e cozinhar”.

Existem algumas orientações para se coletar água, pré-definidas pelas 

comunidades dos sítios em conformidade com a conservação da qualidade da água 

do  local.  Uma delas  é  não entrar  com os  carros-de-boi,  deve-se coletar  com 

baldes e ir despejar nos tambores, como mostra a foto a seguir.
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FIGURA 12 – Homem coletando água para transporte em carro de boi.

Quando eu era mais nova a gente ia pegar água com cuia, hoje em 
dia não,  o pessoal  bota o pé, se puder entra com a metade do  
corpo, se pudessem entrar com o carro-de-boi e já sair com os  
tambores  cheinho,  pra ter  facilidade,  o  ser  humano não tem a 
consciência  de  cuidar  daquilo  que  ele  mesmo  vai  utilizar”.  
(Depoimento de Amparo).

 
FIGURA 13 - Crianças coletando água e acompanhando adulto com carro-de-boi ao anoitecer.

Apesar de vermos com freqüência carros-de-boi nas estradas, não são 

todas as famílias que possuem, algumas nos disseram ser um luxo ter um. Os 

carro-de-boi  são  essenciais,  servem à  família,  aos  parentes  e  vizinhos,  como 

instrumento de transporte de água, vão mais longe e diminuem a quantidade de 

vezes que as famílias precisam sair para buscar água. Além de contribuir como 

pequena atividade de renda,  que acontece de maneira bastante incipiente nos 

períodos de seca, através da venda de tambores de água e transporte, quando 

sobra,  a  pequena produção  da  lavoura  para  vender na cidade.  O comércio  de 
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venda de água se efetiva através da compra e venda de água de carros-

pipa, durante os períodos de estiagem.

Nossa pesquisa constatou que durante todo o ano, praticamente todos 

os dias se  coleta água,  em menor ou maior quantidade,  geralmente “água  pra 

gasto”,  que  serve  geralmente  a  limpeza  doméstica  e  a  criação  e  higiene  dos 

animais. Os que possuem cisternas garantem água apenas para beber e cozinhar, 

e deve-se economizá-la, pois ela não dura toda estação do verão. 

As famílias armazenam água, fora de casa, em tambores de plástico, 

caixas dágua e túneis,  dentro de casa utilizam jarra ou pote de barro,  como 

demonstrados nas fotos da (FIG. 14).

 

FIGURA 14 - O pote de barro dentro de casa e fora tambores de plástico, túneis e baldes, 
mesma casa, que possui também cisterna. 

Observamos  um  fato  bastante  curioso,  nenhum  dos  entrevistados 

quando indagados sobre quais dificuldades encontram no acesso à água, citou uma 

torneira  dentro  de  casa,  como  algo  desejado  e  facilitador  nas  atividades 

domésticas, ou seja, aparentemente não existe para esse grupo uma facilidade de 

acesso à água fornecida pela torneira, o que demonstra a inconfiabilidade nas 

redes de abastecimento de água implantadas no município. 

Assim  como  a  torneira  a  hipótese  de  que  a  água  encanada  seria 

sinônimo de  privilégio,  não  se  confirmou.  Na sede  do  município  os  moradores 

disseram que a água encanada não serve para beber e que não chegam todos os 

dias as torneiras.
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Mesmo  em  condições  de  controle  político  local,  de  práticas 

clientelistas, modelado em baixos índices de desenvolvimento e no acesso a água 

de  boa  qualidade,  característico  para  a  maioria  dos  municípios  em  mesmas 

condições de seca no semi-árido de Alagoas, os atores/autores sociais possuem 

um espaço atuante de entendimento e reflexão, capaz de se expandir, habilitando 

mudanças a favor de suas dificuldades, de influência e importância política local, 

que  se  efetiva  através  do  engajamento  e  participação  de  usa  população,  em 

formas de organizações civis e no associativismo criado nos últimos cinco anos 

nas  comunidades  rurais  do  município  de  Estrela  de  Alagoas.  Consideramos 

relevante o reconhecimento da atuação de atores sociais e políticos, através de 

instrumentos  de  luta  que  articulem  estratégias  de  garantias  de  direitos  e 

deveres. Nesse quadro, o município destaca-se em cidadãos atuantes na busca de 

melhorias no sistema de abastecimento de água,  em projetos educacionais de 

conscientização ambiental para os jovens nas escolas, buscando envolver e trazer 

a realidade para perto dos olhos. 

4.2 Percepções de Qualidade de Água

Questionamos: Qual é a melhor água? Por quê? Objetivando conhecer 

qual a avaliação que os sujeitos fazem a respeito da água consumida e qual  o 

conceito de qualidade inerente as percepções dos sujeitos pesquisados.

Vejamos os conceitos:

“Boa água da chuva, ruim água ruim”.

“Água da chuva é melhor”.

“Água da  chuva  é  a  melhor,  água  que  vem do  dessalinizador,  açudes  que  não  

passam por estradas e de minação”. 
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“Minação e chuva é a melhor, ruim é barreiro/Lagoa sujeira das casas é 

poluído, cemitério, bicho, estrada”. 

Quase  100%  dos  sujeitos  entrevistados  declararam  que  confiam 

inteiramente em fontes naturais de água através da chuva. A água da chuva que 

está disponível durante apenas 3 a 4 meses da estação chuvosa, ainda necessita 

ser armazenada em boas condições de higiene para que seja consumida limpa. 

Com o objetivo de identificar fatores que influenciam a escolha das 

fontes de água, perguntamos: O que torna uma água ruim para consumo humano?

“salobra  ainda  bebe,  é  gostosa,  salgada  não  bebe,  se  não  tiver  outra  bebe  
qualquer uma...”.

“O Rio São Francisco tem a idéia que a água é boa, porque tem 
menos  sal,  corrente,  carrega  as  sujeiras,  a  empossada  toda  
sujeira fica armazenada”.
“A água de barragem, só no último caso, porque está aberto, as  
pessoas não cuidam, entram até o meio, a enxurrada trás sujeira,  
os animais defecam, tem pessoas que não percebem o risco”. 

“Só escolhe quando tem muita, quando não, qualquer uma”.

“Água grossa de barreiro não dá pra cozinhar, dá dor de barriga.  
São Francisco água boa, preparada, bem doce, da bica que cai da  
chuva para cisterna,  tem gosto de telha...  antigamente salobra 
adoecia”.

Os depoimentos esclarecem que para aqueles em situações de escassez 

de quantidade e qualidade de água, da água que se tem faz-se os usos necessários 

para atender as necessidades de sobrevivência.  Nesse sentido,  estes sujeitos 

elaboram teorias e conceitos próprios, tais como, água grossa de barreiro, dá dor 

de barriga, água do rio muitas vezes é tida como limpa por ser corrente e a da 

chuva que teoricamente seria boa, apresenta gosto de telha.
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O ditado popular que diz: “nunca diga: dessa água não beberei”, a 

água dita pode ser qualquer coisa, podendo se encaixar em qualquer propósito é 

usada para servir de metáfora. Imaginamos, não conhecendo a origem do ditado, 

que a água deva ser a água, e assim, perfeitamente, corresponda àquelas águas 

que os povos do sertão bebem sem seguridade, mesmo sabendo os riscos a saúde, 

por não haver opção.

Constatamos que para aqueles que convivem com a falta dágua, água 

boa  é  aquela  que  se  tem,  e  todas  tem  serventia.  “No  verão  toda  água  tem 

serventia”.  Durante  as  observações  de  campo,  encontramos  uma  senhora 

coletando água barrenta e empossada com cabaça e balde a beira da estrada, 

observou-se, que em qualquer lugar onde se acumule água, faz-se uso, “é água pra 

gasto”, como elas chamam, seja para colocar água nas plantas, dar aos animais, 

lavar o chiqueiro dos porcos, dentre outros usos (FIG. 15).

FIGURA 15 - Senhora coletando água à margem da estrada de uma comunidade rural, para limpar 
o chiqueiro dos porcos. 

Sobre se é dado algum tratamento a água ouvimos...

“vc vai trazer eu nem vou usar, aquele que você deu ainda está ali,  
eu  não  gosto  do  gosto...  outras  correm  para  pegar  mas,  para  
outros usos, limpar a casa, lavar banheiro, menos para purificar a  
água.  Quando alguém pede água para beber perguntam se tem  
aquele remédio, porque se tiver não vão beber...  algumas pessoas  
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não  querem mesmo,  acham que  eles  podem fazer  mal...  
além das pessoas não acreditarem no que a gente está falando,  
santo de casa não faz milagre... até o filtro de barro, acham que é  
apenas para esfriar,  não esperam para filtrar,  colocam a água  
embaixo,  não  tem  condições  de  higiene...  os  tambores  onde  
armazenam água não são limpos,  nem cobertos,  usam o  mesmo  
balde  pra  tudo,  coletar  água,  retirar  água  do  pote...”.  
(Depoimento de uma agente de saúde).

Apesar de ter sido o único com essa orientação, o depoimento dessa 

agente de saúde fez-se relevante,  ela nos conta que o tratamento da água é 

comprometido  por  várias  razões,  por  desacreditarem  nas  informações  que 

chegam pelos vizinhos e por sentidos desconhecidos. Por outro lado, a maioria dos 

entrevistados confirmou usar o cloro para tratamento da água fornecido pelos 

agentes de saúde.

“Não gosto muito da água com cloro, mais sempre uso, fica com gosto de água  
sanitária”.

“Não gosto de ficar sem cloro, só quando não trazem”.

“os alunos eles não querem mais beber água dos açudes eles já  
exigem uma água de melhor qualidade, que antes chegava qualquer  
água aqui abastecida pelos carros-pipa na escola e eles tomavam,  
hoje  eles  já  tem a  preocupação  de  não  tomar  qualquer  água”.  
(Depoimento Julieta).

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
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De força não geme uma nota
A lata só cerca, não leva
A água na estrada morta

E a força nunca seca
Pra alguém que é tão pouca

Chico César e Vanessa da Mata

Essa música poeticamente retrata em metáforas o movimento, a força 

a luta da mulher sertaneja em carregar água na cabeça, que nessa pesquisa em 

associações traduziu-se em: “onde vou buscar”, como o primeiro pensamento do 

dia para cumprir suas atividades e obrigações de cuidar da casa, dos filhos, da 

lavoura, buscar água na cabeça é uma realidade no sertão nordestino.

Os entrevistados com mais idade todos relembraram a diversidade de 

árvores nativas que existiam e davam suporte as nascentes, ao mesmo tempo em 

que descreviam a prática de limpar a vegetação desmatando e ateando fogo em 

seguida, chamado por eles de “brocar”, para poder plantar, prática significativa 

na destruição da caatinga da região. 

Desmatamento  na  comunidade,  descaso  com  a  natureza...  não  
gosto  de  desperdiçar  quando  estou  usando  água  em  lugar  que  
tem... o banho de chuveiro até parece que não limpa... O bom seria  
que  as  pessoas  plantassem  mais  árvores,  se  elas  diminuem  a 
minação também diminui”. (Depoimento de Lindalva).

“O meu pai era aconselhado a cortar as árvores próximas às nascentes, porque  
sujava as águas... as árvores não sujam nada, quem suja são eles (os homens)”.

O meu  irmão  descobriu  uma  poçinha  dágua,  ali  molhado  aquele  
chão  sabe  e  então  ele  disse  eu  vou  brocar  pra  plantar  capim  
porque o pessoal aqui dizia que não era pra brocar porque a água  
secava, aí os meninos rapazinho brocou e tocou fogo, aí plantou  
capim plantou um pé de banana a água foi segurando”. (Depoimento  
de Antonia de Melo).
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A água, assim como a terra no semi-árido brasileiro, parece que 

sempre tiveram dono. No entanto, pudemos verificar que as águas de açudes, 

privados  em  sua  maioria,  são  utilizadas  livremente  pelas  comunidades,  sem 

conflitos.

A senhora Antonia Pereira de Melo, grande contadora de histórias da 

região, de 87 anos, declara o pertencimento das fontes:

“meu tio, em 1927 eu tinha 7 anos, aí ele fez aquele açude a punho 
dele, até hoje tem, quando ele enche passa cinco, seis anos, agora  
ao bem de nós todos, quando era p limpar aí o povo daqui juntava-
se tudo, ele dava a todo mundo, só não para lavar porque era p  
conservar ainda hoje tem o açude do meu tio”. (D. Antonia).

Fazem  considerações  importantes  quanto  a  qualidade  da  água  das 

fontes que fazem uso, mesmo sendo alta a probabilidade de utilizarem água de 

baixa qualidade

4.3 Percepções de Quantidade de Água

As  percepções  de  quantidade  de  água  foram  obtidas  a  partir  da 

pergunta:  A família  considera  ter  água  suficiente para  seus  diferentes  usos, 

durante todo ano? 

A hipótese de que a grande maioria diria não, não se confirmou, com 

base  em razões diversas,  ouvimos não:  “Porque  é  bom ter  água  pra  gastar  à  

vontade”, ou  porque “depende  das  cisternas  dos  outros  na  seca”,  Quando  a  

cisterna  tá  cheia  não falta  água,  “Mesmo tendo a  cisterna,  acaba  tudo,  fica  

dependendo  do  carro-pipa  da  prefeitura  que  pega  água  de  qualquer  lugar,  

salobra, a do exército é boa”, “No período seco percorre distâncias maiores, de 3  

em 3 dias”   ou ainda de forma conformada: “Não tem água suficiente, mas vai  

fazer  o  que?”  ou  mais  explicitamente: “Nunca é  suficiente”,  outros  ainda  em 
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respostas curtas sem maiores explicações respondiam que sim, não faltava 

água para suas necessidades.

Insistimos de outra maneira: Existe falta d´água? Por quê? 

Se  a  gente  na  época  da  chuva  tivesse  como  armazenar,  que 
também cai muita água na época chuvosa, então se a gente tivesse  
essa consciência de armazenamento certamente no verão sofria  
menos...  a  gente  tinha  condições  de  durante  todo  o  inverno  
armazenar, é falta de armazenar mesmo... agora mesmo a gente  
tava conversando sobre isso esse ano choveu tanto e quase não  
tem mais água”. (Depoimento de Amparo da Silva).

“Se tivesse uma maneira de utilizar bem, chuvoso não tem limite, há trinta anos  
não tinha seca, os açudes eram cheios”.

“Todo mundo relaxa, falta mais reservatório o que faz sofrer por falta d água é  
não ter onde armazenar”. 

Nos trechos citados acima, observa-se que existe a noção de que a 

questão da falta de água é também não ter onde armazenar, faltam alternativas 

para  armazenar  o  volume  de  água  que  cai  durante  as  chuvas,  percebido  por 

muitos como grande e desperdiçado.

“No  período  chuvoso  não  falta  água,  sempre  falta  na  seca,  p/  
beber, p/ cozinhar pra tudo, quando falta pra um, falta pra todos,  
quem  tem  cisterna  grande  não  falta,  mas  poucos  têm”.  
(Depoimento de Marineuza).

“Porque falta chuva”.

“A água nós temos aí, não acho problema com água aqui, quando o açude seca a  
prefeitura fornece água”. 
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Nesses  trechos,  identificamos  ausência  à  associação  a 

problemática da água, bem como, a sua naturalização, ou seja, a problematização 

da água é muitas vezes percebida restritamente aos seus aspectos geofísicos, de 

muita ou pouca chuva. A associação direta de falta de chuva parece-nos inscrita 

num processo socialmente construído, determinado a invisibilidade da questão ou 

sua  conformidade.  Nessa  perspectiva,  os  sujeitos enxergam o problema como 

endêmico, sem que se perceba sua dimensão e contextualização. Em se tratando 

do sertão nordestino, esse processo nos parece comum, considerando que a água 

está ligada desde a elementos vitais a sociais e políticos inscritos em contextos 

históricos.

“A vida aqui só é ruim quando não chove no chão mas se chover dá de tudo fartura tem  
de montão tomara que chova logo tomara meu deus tomara...” 

Venâncio/Corumba /J.Guimarâes. 

“para melhorar a questão da água seria mais cisternas, barragens  
subterrâneas,  cisternas  de  calçadão,  colocar  os  poços  pra  
funcionar,  dessalinizadores,  todas  alternativas  que  fossem 
ecologicamente corretas que fossem adotadas para o meio rural,  
pensar em desenvolvimento primeiro é onde a sociedade nasce que  
é na zona rural e pensar em desenvolvimento para população rural  
sem  pensar  em  água  não  vai  haver,  tem  cinco  poços  aqui  na 
comunidade só  um tem dessalinizador,  nenhum dos poços estão  
funcionando nem o dessalinizador, não há uma preocupação com os  
mananciais da região as matas ciliares, não há sensibilização da 
população de que as águas estão secando por conta das arvores  
que não tem mais, ate a gente pensa em fazer um viveiro de mudas  
nativas, tem que conversar com os donos das propriedades pra ver  
se eles permitem e querem cuidar dessas arvores pra ver se daqui  
uns anos essa água volte”. (Depoimento Julieta).

A problematização da falta dágua por Julieta, professora e membro da 

União das Associações de Estrela – UNE, tem suas bases no modelo de política de 

desenvolvimento aplicado a zona rural, na formação de apolíticos, na negação de 

direitos básicos. Esse foi um dos únicos depoimentos que fez menção aos poços e 
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dessalinizadores  desativados  no  município,  a  utilização  de  alternativas 

ecologicamente  corretas  e  adequadas  ao  meio  rural.  Os  discursos  das 

professoras  e  membros  das  Associações  do  município  são  articulados  e  bem 

fundamentados, o que demonstra o potencial transformador desses atores em 

atuar a favor das necessidades de suas comunidades.

Quanto aos conflitos...

Os  conflitos  são  reais  e  se  apresentam  nos  períodos  de  grandes 

estiagens, nos momentos de receber água dos carros-pipa doados pela prefeitura 

e/ou exército. Nessas horas instala-se o cada um por si, disputa-se o quanto se 

pode. Quase todas as comunidades fizeram referência à desorganização e falta 

de consciência das pessoas.

“só não saiu tiro, mas barraco é o que não falta... uns querem mais  
que os outros...  todos querem jogar o balde ao mesmo tempo, a  
abertura da cacimba é pequena...todo lugar tem briga pra pegar  
água...  tem  quem  pegue  muito  e  outros  que  não  pegam  nada...  
alguns se dispõem a organizar e acaba sendo xingado e piorando a  
situação”. (Depoimento de Iracilda). 

“quando chega carro-pipa não sei como não já mataram gente”...  “eu faço uma 
amizade muito boa com vizinhos.”

“As cisternas comunitárias sempre têm conflito”.

“No verão precisa pegar água todos os dias... os açudes ficam mais  
distantes, às vezes os donos cismam, só pode ir de 3 em 3 dias, o  
exército também limita a quantidade...  O exército estipula 20L  
por pessoa por dia, o pessoal não atende, porque uns levam em  
tambor, outros em baldes, não é atendido, sempre tem discussão...  
o dono é compreensível aquele tambor deve durar 3 dias, mais as  
fontes salgadas  de poço para bicho,  banheiro”.  (Depoimento de  
Luzinete).
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“Existem sempre aqueles que querem mais”.

“quando botava na cisterna da escola não dava pra ninguém, as  
mulheres  brigava,  quebrava  balde  na  cabeça  das  outras,  era  
aquela encrenca, eu sou muito nervosa num gosto de encrenca, eu  
digo oia num vou pegar não, as vezes eu comprava um tambor, as  
vezes  aqueles  amigos  que  queria  muito  bem a eu,  mandava  um 
tambor de longe, outra hora eu comprava de novo, pagava, tinha  
dia que faltava as águas que os caminhão também não podiam vir  
todo mês, que era muita gente, muito lugar, ora vinha, ora não 
vinha, nós sofria sem água também”. (Depoimento de Dona Rosa).

Elaboramos uma tabela onde as famílias dos entrevistados para cada 

atividade  de  consumo  de  água  diriam  aproximadamente  a  média  de  litros 

utilizados, a medida de referência utilizada por eles foram baldes de 20l, com o 

objetivo de levantarmos a média do consumo de água(l) diário pelas famílias, por 

atividades, para os períodos seco e chuvoso. 

Média do consumo por dia por família por 

atividade
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GRÁFICO 1 - Média de consumo de água por dia por família
Os principais usos,  em ordem decrescente de prioridades apontadas 

foram: Beber, cozinhar, lavar, banho, para a criação de animais e limpeza da casa. 

A figura acima demonstra que para os diferentes usos,  a média de 

consumo de água utilizada pelas famílias, no período seco representa o impacto 

da  escassez.  A hipótese  de  que  no  verão  se  consome um volume superior  ou 

equivalente ao período chuvoso de água, não é real, pois, apesar de se ter mais 

necessidades de gastos, como mais sede, mais roupa suja, mais necessidade de 

banho, dar mais água para os animais, molhar as árvores, dentre outras, o que 

efetivamente acontece é que todas essas atividades são supridas na medida do 

possível, a quantidade de água disponível nesse período é super otimizada para as 

necessidades. Enquanto que no inverno, acumula-se roupa, toma-se menos banho 

que  no  verão,  utiliza-se  um volume  maior  de  água  que  no  verão,  como  alguns 

disseram: “gasta-se por conta”.

Esse desajuste comprova que os impactos causados pela escassez são 

mais  graves  durante  o  período  seco.  Porém,  não  podemos  afirmar  que  haja 

desperdício no período das chuvas, considerando que o volume que fazem uso não 

caracteriza abundância.

Os depoimentos comprovam diferenças na percepção da disponibilidade 

hídrica,  ora, atestam o desperdício no inverno, ora, não têm idéia se existem 

diferenças de quanto se gasta de água no inverno e no verão, ora quantificam 

igualmente  o  mesmo  volume  de  água  gasto  nos  dois  períodos.  Portanto,  a 

contrariedade nos dados e nas falas não caracterizam um padrão de consumo real 

para o período seco e chuvoso para as famílias entrevistadas. 

“No verão tem mais coisa pra gastar com menos água que no inverno”.

“No inverno usa-se menos água”.
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“No período chuvoso coloca bica para tirar e colocar nos baldes, não faz a  
conta de quanto gasta, e não mede nem tem idéia de quanto gasta no verão”.

“No chuvoso é sem limite”.

A atividade de lavar roupa, seguida do banho consome mais água e a 

limpeza da casa tem menor prioridade segundo a maioria dos entrevistados. No 

verão, são essas atividades que ficam comprometidas.  As famílias adaptam-se a 

estação  seca  reduzindo  a  quantidade  de  água  que  usam  para  atividades  que 

pertencem principalmente a higiene da casa e pessoal.

As  demandas  de  água  nos  sítios  justificam-se  basicamente  em 

necessidades básicas, atividades domésticas e na criação de pequenos animais. A 

lavoura, nos quintais das casas, só é trabalhada no período das chuvas.

4.4 As Associações À Água

Para a pergunta aberta: O que a água representa na sua vida? 

Ouvimos:

“O homem depende da água, o homem sem beber água não vive”

“Qual o vivente que vive sem água”

“Água é mais importante que comida”

“Água é vida, fonte de vida”.

“Líquido precioso, como dizem nas rádios, ao mesmo tempo já penso em algum  
germe. A gente sem água não é ninguém”. 

“A coisa mais importante, porque sem água não vive”.

“sem energia, sem comida se vive, sem água não”.
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“É beber, lavar, vida, é tudo, saúde”.

“Saúde,  limpeza, está em primeiro lugar pra tudo...  uma comida boa com água  
ruim perde a comida e vice-versa... antigamente bebia e achava bom, adoecia e  
nem sabia porque”.

“Vida,  líquido  essencial,  sem  água  não  vive,  o  que  vai  fazer  sem  água  numa  
cozinha”.

“Fonte  de  vida,  necessária  pro dia  a  dia,  fundamental,  não  pode  faltar,  caso  
contrário as pessoas morreriam”.

A freqüência das palavras evocadas em ordem decrescente foi: “Vida”; 

como a mais citada a princípio nas falas, seguidas de “Fonte de vida” e “Liquido 

precioso”,  com menos  freqüência  mais  sempre citadas  no decorrer  das  falas: 

“Tudo  na  vida”,  “Saúde”,  “Primeiro  lugar  em tudo”,  “Seres  vivos”,  e  ainda  as 

palavras:  “Alegria”,  “Sossego”  e  a  associação  direta  em  “Desenvolvimento 

sustentável” citada apenas uma única vez por uma professora.

Entendemos  que  a  noção  da  água  como  objeto  de  fonte  de  vida, 

configura-se em torno da importância para suas vidas enquanto sujeito/homem, 

com conotação de elemento provedor de necessidades, de sobrevivência.

Nessa  perspectiva,  a  água  apropria-se  como  objeto,  na  maioria  das 

falas, expressando a noção de utilidade, idéia de instrumento para o ser humano, 

“liquido preciso, como dizem nas rádios”, “Líquido essencial, sem água não vive, o  

que vai fazer sem água numa cozinha”, parece-nos, em certa medida, pertencente 

a uma visão alienígena, porém, com papel relevante no sentido de incorporar-se a 

imagem da  água.  Apesar  de  não  reconhecermos,  nos  trajetos  de  sentido  dos 

sujeitos entrevistados essa noção como a base que fundamenta o seu imaginário. 

As  informações  obtidas  especificamente  nas  perguntas:  Diga  5 

palavras ou expressões que lhe vêm à cabeça quando você pensa na água?; O que 

quer dizer pra você as palavras associadas SERES HUMANOS E ÁGUA, fale da 
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relação que você acha que existe? e O que quer dizer escassez de água 

para você?, que serviriam como informação para compor um quadro de associação 

livre, não tomou corpo satisfatório para utilizar-se uma análise. Pareceu-nos que 

para grande maioria dos sujeitos entrevistados, um processo dificultoso, como se 

não dessem conta de formular palavras ou frases a altura da incisiva pergunta. 

Constatamos nesse método restrições quanto à confiabilidade das respostas, até 

que ponto são espontâneas e refletem uma compreensão real.

Apesar da técnica de associação livre não se concretizar a contento, 

através das perguntas indutoras utilizadas nessa pesquisa, identificamos formas 

reais de associação, e que serão destacadas e reveladas pelos depoimentos.

“Procurar água onde tem”

“Quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é onde vou buscar água”.

4.4.1 A água representada no passado

Esse  eixo  de  sentido  fez-se  relevante,  pelo  ato  imediato  de 

rebatimento ao passado, que quase sempre deu início às conversas com os mais 

antigos e com menos freqüência com os mais jovens. A tônica da associação com o 

passado foi o sofrimento vivido com a seca, a miséria e a corrida pela água. 

Assim eles contam:

Saía de casa 4h da manhã buscar água numa minação, chegava 11h  
do dia, em carro de boi, 2 tambores passavam 1 semana para 5  
pessoas, chegava a esperar água o dia todo da minação, salobra”.  
(Depoimento de Jaime).

“Antigamente a gente só tinha um lugar pra tudo, o animal fazia cocô, o porco ia  
pisava, e morria criança por causa de água”.
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“A fome era geral, a comida, feijão de corda e milho... quando morria um 
bicho no mato, comia sem saber do que morreu”.

“Antigamente  morria  muita  gente  de  fome,  porque  só  quem 
trabalhava era os fazendeiros, os pobres trabalhavam mais pouco,  
quando chegava assim mês de Dezembro acabavam os mantimentos  
deles”.
“Quando se via água era mesmo que ver Jesus no Céu... ia buscar  
num pote 5 ou 6 km e muitas vezes no caminho ou quando chegava  
em casa ainda quebrava o pote, saía as 4h da madrugada e chegava  
as 10h. Hoje daqui pra li diz que é longe...”.

“...os animais eram tão secos que se matava um magrinho pra fazer farinha com a  
carne e um mais gordinho pra comer...”.

“Antes passava o dia todo correndo atrás de água, hoje ta no céu, ainda falta, só  
falta água pra ser o lugar mais rico do mundo...”.

As lembranças, recordações, sonhos e atitudes, são os mundos da vida 

que representam e identificam o sujeito ao lugar. Nesse sentido, constituintes de 

representações mediadas pela água, ligam o homem do sertão ao sofrimento, a 

espera, a esperança, marcas de sua identidade.

4.4.2 A água enquanto objeto de identidade
 

Os indivíduos espontaneamente ao falarem sobre a questão da água, 

deixavam  imprimir  as  marcas  de  sua  identidade  e  construção  social.  Os 

depoimentos que seguem demonstram o pertencimento ao sertão, a luta com a 

roça, com a agricultura.

“Tudo que nós faz é trabalhando... a gente precisa de um ajuda, de 
Deus e dos homens, não pode ta cochilando não, andar, trabalhar...  
Você  sabia  que  as  pessoas  que  trabalham  na  roça,  têm 
força?... nós somos tudo feio, mas é o sol”. (Depoimento D. Rosa).
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“O agricultor é uma pessoa forte, mas não tem assistência  
dos governos, é quem leva legumes para as cidades, é um sofrido...  
o  benefício é quando vem uma semente,  que chega tarde,  está  
perdida, porque não chega na época certa de plantar, o milho esse  
ano  chegou  em  junho...  deveria  ter  assistência  técnica  para  
produzir mais, o governo precisa dá fé disso, que a vida do Brasil é  
a agricultura”.  (Depoimento Jaime dos Santos).

Muito pertinente, os depoimentos de Julieta e Maria fazem critica a 

falta de identidade dos jovens que não se identificam com o lugar, nem com a 

vida de seus pais e aos programas assistencialistas do governo que contribuem 

para  que  as  pessoas  não  tenham o  controle  sobre  suas  vidas  e  permaneçam 

alienadas. Os depoimentos a seguir relatam o quanto os jovens estão alheios ao 

meio em que vivem, voltados a influências externas a sua realidade.

Vejamos:

“Os  jovens  não  sabem  cuidar  da  terra,  não  tem  identidade  
assumida,  muito  se  envergonham  da  profissão  dos  pais...  
desconhecem  o  valor  das  frutas,  preferem  refrigerante,  não  
sabem cultivar uma pinha... Acontece também que quanto mais os  
alunos estudam menos eles se identificam com a questão da roça,  
porque eles não vem na agricultura um futuro e não vem também 
no  dia-dia  da  sua  escola  tratar  de  coisas  da  realidade  de  sua  
família, eu vejo assim a escola é um alienígena pro meio em que ela  
está,  é  totalmente  urbana,  a  realidade  de  sua  família  não  é  
valorizada.. (Depoimento Maria Julieta Silva).

“Hoje são poucas as pessoas que querem trabalhar de roça,  eu  
acho que as pessoas estão preguiçosas sem querer trabalhar por  
causa desses programas, começou a aparecer esses programas...se  
conta as pessoas as mulheres que ainda tem coragem de arrancar  
um pé de feijão ou apanhar um pé de feijão de corda quando tem  
no inverno, porque ninguém quer mais trabalhar na agricultura são  
poucas pessoas, agora se trata de correr pra fazer o cadastro de  
uma bolsa escola, bolsa família, salário maternidade, porque tem 
mulher aí que minha nossa senhora eu acho que elas fazem questão  
de, se pudesse ter dois filhos durante o ano...mas ainda tem muita  
gente que trabalha na roça,  no verão não,  mas quando chega a  
época da chuva é difícil chegar numa casa, mas antes era mais, até  
porque pela questão de achar que não dá futuro, porque se for  
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uma família que não tenha muito filho e ter que depender  
de  pagar  trabalhador  também  num  dá  não,  aqui  na  nossa  
comunidade são poucos filhos que não ajudam os pais, tem deles  
que  até  precisa  ir  no  conselho  tutelar,  os  professores  tarem  
fazendo reunião com os pais por conta da falta do aluno na escola  
eles colocam essa questão de estar ajudando os pais” (Depoimento  
de Maria Aparecida).

Edílson Antonio é secretario de agricultura do município, morador do 

Sítio Lagoa do Exu e presidente da associação comunitária Nossa Senhora da 

Conceição, nos apresenta um breve perfil da trajetória de sua comunidade que se 

destaca entre a maioria, por possuir um trajeto diferenciado de conquistas de 

água.  Ele classifica sua comunidade como a mais evoluída e faz atribuições a esse 

fato o papel fundamental da associação. Tem seu discurso marcado pelo sentido 

de territorialidade, apropria-se de sua  comunidade.  O associativismo rural  do 

município tem papel fundamental no desenvolvimento e transformação para essas 

comunidades. Assim ele nos conta:

“na  comunidade  onde  eu  moro  70%  da  população  tem  água  
encanada,  é  uma  comunidade  privilegiada  graças  a  associação 
comunitária nossa senhora da conceição foi a primeira associação  
criada na zona rural ainda quando ainda era Palmeira dos Índios  
onde  se  conseguiu  água  encanada  em  1983  pela  secretaria 
estadual  de  saúde  através  de  chafarizes  cinco  chafarizes  que  
atendiam  as  comunidades  da  região,  fazemos  usos  também  de  
barreiros  pra  lavar  roupa  pra  os  bichos  tomar  água,  tem  uma  
cisterna de 100mil litros que a gente enche com água encanada e  
atende  a  população  aqueles  que  não  tem  água  encanada,  o  
programa  um  milhão  de  cisterna  não  atua  porque  70  %  da  
população ter água encanada,  pra melhorar ainda mais  se fosse  
concluída a barragem do cassão em Palmeira dos Índios que traria  
mais água e também a barragem do Balsamo, com certeza era água  
em  abundancia  que  não  faltava  de  forma  nenhuma...  era  uma  
comunidade abandonada, com a criação da associação hoje temos  
escola, nos temos um povoado, centros comunitários, fabrica de  
ração,  casa de farinha,  campo de futebol,  isso foi  uma luta da  
associação não foi de político, temos uma mini-industria de doce,  
que apesar  de não funcionar  porque as  pessoas  da comunidade  
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mesmo  não  querem  trabalhar  porque  acham  que  vão  se 
queimar, porque só acham que emprego é só se for de prefeitura,  
ainda não abriram a cabeça pra isso, temos tratores, batedeiras  
de  cereais,  temos  energia  em 90% da  comunidade,  70% dessa  
energia nos conseguimos através do programa do banco do Brasil,  
hoje nossa comunidade é rica, onde as pessoas antigamente não  
tinham  condições  de  estudar,  de  20  anos  pra  cá  todas  
conseguiram  estudar  de  primeira  a  quarta  serie,  hoje  existe  
varias professoras com faculdade e tudo, então se não fosse a  
criação  das  associações  hoje  nenhuma  comunidade  tinha  os  
benefícios que hoje cada uma delas tem, veio água, veio energia,  
estradas... Onde  eu  moro  hoje  tá  tão  rico  que  90%  das  
residências na minha comunidade são casas de tijolos, dificilmente  
encontra-se uma casa de taipa, quando encontra é taipa revestida  
não é mais aquela taipa só o barro, é uma forma de dizer que a 
comunidade evoluiu”.

Identificou-se  que  os  relatos  giram  em  torno  do  sentimento  de 

pertencimento de sua comunidade: “aqui na minha comunidade...”. A zona rural é 

muito  dispersa,  os  sítios  são  afastados  um  outro,  assim  como  as  micro 

propriedades.  Em  certa  medida  estão  isolados,  apesar  de  possuírem 

características  e  necessidades  semelhantes.  As  associações  aproximam  as 

comunidades e se esforçam em alcançar melhorias direcionadas às necessidades 

particulares as comunidades rurais. 

4.4.3 A migração enquanto representação da água

Mesmo não havendo nas entrevistas questões referentes à migração, 

todos  os  entrevistados  disseram  ter  parentes  próximos  em  São  Paulo,  no 

decorrer das conversas. Constatou-se real o fato das pessoas nos dias de hoje 

migrarem para São Paulo a procura de oportunidades de emprego. Nesse sentido, 

a  migração  apresenta-se  como  constituinte  de  representação,  demonstrados 

pelos depoimentos:

“É difícil uma família que não tenha parente em São Paulo. Quando  
se tem 15 anos já se sonha em ficar com 18 para ir embora pra  
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São Paulo... alguns dão certo outros não, mas nunca deixam  
de ir,  nós  temos 9 filhos em São Paulo”.  (Depoimento de José  
Leite).

O agricultor aposentado, que ficou, mas que nunca deixou de ver seus 

filhos migrarem para São Paulo, reconhece não haver garantias de dias melhores 

na grande capital, assim como não teria argumentos suficientes para convencê-los 

a não ir.

“Falta política Pública de desenvolvimento, formas de desenvolver  
as pessoas para viver melhor essa realidade, por isso elas migram 
tanto,  baixa  auto  estima,  não  são  politizados...  eles  não  vêm a  
possibilidade de ter uma vida digna no campo, muitos acham que  
tem que sair daqui pra poder ter uma vida digna em outro lugar...  
pessoas  com  60  anos  vivem  da  mesma  forma  até  hoje...”.  
(Depoimento Maria Julieta Silva).

“tem que trabalhar seus alunos para que eles vejam alternativas  
de sobrevivência aqui na região, para que eles não continuem indo  
inchar as grandes cidades e deixando o campo vazio, a questão da  
migração aqui tem índices altíssimos pelos sensos que a gente fez  
e se não cuidar um pouco das melhorias das condições de vida das  
populações do campo é um sociedade que tende a desaparecer e o  
custo de vida pra quem ta na cidade tender a ficar cada vez mais  
alto porque tem pouca gente produzindo”. (Depoimento Julieta).

Para  Julieta,  professora,  moradora  da  zona  rural,  a  questão  da 

migração, desejada pelos jovens, passa pela auto-estima e por uma cultura de que 

a vida no campo não é digna.

4.4.4 A água representando qualidade de vida

A melhoria na qualidade de vida constitui-se uma das principais tônicas 

dos  discursos  dos  sujeitos  pesquisados,  traduzidos  pelo  instrumento  de 

beneficiamento  no  acesso  a  água,  pelas  cisternas,  e  outro  de  provimento  de 

direitos  de  cidadão,  pela  aposentadoria.  As  cisternas  que  começaram  a  ser 

construídas há apenas 3 anos atrás, configura-se nesse grupo um novo quadro 
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perceptivo  e  de  representação  de  qualidade  de  vida,  assim  como  os 

programas do governo, especialmente a aposentadoria. 

Sobre a aposentadoria ouvimos:

“Mas  agora  o  governo  ta  ajudando,  e  o  povo  também  tão  se  
interessando,  né  mermo,  ta  melhor  as  coisas,  num  tinha  
aposentadoria, ajudando os véio, já trabalharam, já cansaram, as  
mulher que ganham neném eles tão ajudando as mulher também,  
aí, pra que melhor”. (Dona Rosa).

“Todo mês recebe salário, esse governo é bom demais, de roça  
ninguém fazia esse dinheiro...  vi muita gente morrer de fome...  
meus filhos só querem arroz comprado pronto, branco... hoje pra  
fazer  um  cuscuz  é  dois  minutos,  vai  ali  na  venda  e  pronto”.  
(Depoimento Josefa Alexandre).

Sobre as cisternas:

Esta associação foi unânime a todos entrevistados.  “a vida melhorou 
muito depois da cisterna”.

Maria da Silva que possui cisterna há apenas um ano nos conta:“hoje  
melhorou muito por conta das cisternas, porque mesmo se tivesse condições de  
conseguir um carro de água ou comprar não tinha onde colocar”.

“No tempo da seca a gente passa dificuldade, porque quando não  
tem nos  açudes,  tem que  vim  nos  carros-pipa  trazer  água  pra 
gente, nas cisternas comunitárias, a gente vai buscar de pote na  
cabeça, ou até eu compro pra botar na minha cisterna, mas agora  
com as cisternas melhorou muito”. (Verônica da Silva).

“As  cisterna  demorou  demorou  mas  melhorou  a  nossa  vida,  ta  
pegando uns dois anos já, mas agora tem água pra gente beber,  
num pegou mais esses peso que a gente pegava,  a vida de todo 
mundo aqui na lagoa da serra melhorou”. (Dona Rosa).

Em  contrapartida,  alguns  que  possuem  cisternas  construídas  com 
recursos próprios nos disseram: 
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“Tem gente que tem condições de fazer uma cisterna e não faz, acha que é dar  
muita mordomia para família”. 

“Uns vai  melhorar, outros vão piorar com as cisternas que vão  
chegar, tem 220 famílias e só 60 vão receber, pq se enquadram  
nos  critérios  para  receber  (crianças  em  casa  que  estudam,  
deficientes, idosos, mulher chefe de família)...  aqueles que vão  
ficar com as cisternas não vão se unir com aqueles que não vão se  
beneficiar”.

4.4.5 A água representada como objeto da política de educação rural

A realidade política do município de Estrela não é diferente da maioria 

dos municípios do sertão nordestino, que convive com o mesmo segmento político 

desde sua fundação. Atrela-se a essa política a educação consolidada para o meio 

rural, distorcida e baseada no meio urbano.

“Quando começou o processo de industrialização aqui no Brasil a  
população da classe media que morava nas cidades se preocupava  
em  estudar  para  ocupar  lugar  na  indústria,  já  a  população  do  
campo não se pensava a mesma coisa, o trabalho era grosseiro e 
do  ponto  de  vista  de  que  esse  povo  não  precisava  de  muita  
instrução para desenvolver  atividades agrícolas,  então todas as  
políticas publicas em sua maioria elas são sempre voltadas mais  
pras cidades não sei se é por conta da dispersão do povo da zona  
rural ou se é por conta mesmo da pouca instrução do homem do  
campo, porque a educação que foi pensada para o povo do campo 
sempre  foi  aquela  fragmentada...  sempre  houve  uma  separação  
campo-cidade que terminou criando a concepção de que as pessoas  
que  moram  nas  cidades  são  mais  felizes  pelo  simples  fato  de  
morarem na cidade, vem de muito tempo, os livros didáticos que  
são de outra realidade eles não são apropriados para nossa região  
nem tão pouco trazem conteúdos que sirvam para os alunos do  
campo, a prova disso esta aí a questão da convivência com o semi-
árido que não é trabalhada ou que não faz parte do currículo das  
escolas e que são informações básicas que os alunos do semi-árido  
precisam para conviver com as incertezas do clima, a questão da  
seca, como o próprio nome já diz, a seca ela faz parte da nossa  
região,  ela  acontece  todos  os  anos,  então  os  moradores  dessa 
região tem que aprender a viver com as realidades do clima da  
região e por conta da pouca politização do nosso povo”...“Muitas  
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vezes  a  política  que  devia  ajudar  e  a  quem a  população  
delega confiança atrapalha o processo como é o caso dos canos  
que  nós  temos  aqui  na  comunidade  que  passara  alguns  anos  
armazenados ali no armazém, depois no ano político para deputado 
eles  foram  colocados  no  chão  sem  nenhum  acompanhamento 
técnico nem de engenharia pra ver se eles tinham condições de  
funcionar por gravidade ou não e já se fazem quatro anos e essa  
água nunca chegou e esse processo atrapalhou a comunidade de  
receber a cisterna do programa um milhão de cisterna da ASA,  
então mais uma vez a comunidade perde justamente por não ser  
politizada e saber julgar essas coisas”...“Porque aqui na região se  
tem água tem tudo quando não se tem todos sofrem demais, as  
plantas as pessoas, é impossível se pensar em políticas publicas  
para essa região sem se pensar na questão da água e as escolas  
por  sua  vez  elas  não  podem  fechar  os  olhos  pra  essa  
realidade”...“Aqui na escola nos trabalhamos a PEADE, Proposta de 
Educação e Apoio Desenvolvimento Sustentável,  nós procuramos  
trabalhar a base comum e também os 25% da parte especifica que  
o ministério da educação abre para que cada região trabalhe sua  
realidade e esteja acobertado por lei, então aqui nos criamos o  
PROJETO IMBUZEIRO que como o próprio nome já diz é a arvore  
que da de beber é uma planta muito sábia que armazena água no  
inverno para que no verão ela esteja frondosa,  dando frutos e  
atraindo até os animais, ela foi utilizada como símbolo do nosso  
projeto”. (Depoimento Julieta).

A  propriedade  nos  relatos  de  Julieta,  na  categoria  de  educadora, 

conclama uma reflexão profunda na busca de integrar desejos e sentido coletivos 

integrados  ao  meio  rural,  refletidos  no  desenvolvimento  de  projetos 

educacionais,  no  reconhecimento  da  educação  política  como  referencial  para 

transformação, nos direitos e deveres inclusos de uma vida digna.

A participação social envolve diretamente a escola e sua comunidade, 

as  ações  dos  atores  nesse  espaço  fazem  a  diferença,  abrindo  caminhos  e 

possibilitando  funções  fundamentais  em relação  à  gestão  hídrica,  através  de 

projetos educacionais dirigidos a questão ambiental. 
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O  município  destaca-se  pelos  trabalhos  desenvolvidos  nas 

escolas, permitindo atuar em novos processos educacionais voltados a estratégias 

para o desenvolvimento. 

Quanto à dimensão política, a seca revela-se como construção político-

social  resultante  do  modelo  adotado  para  o  nordeste,  que  implicou 

necessariamente  na  manipulação  dos  potenciais  hídricos.  A  exploração  desse 

fenômeno  natural  consolidou-se  através  da  política  do  patrimonialismo  e 

clientelismo,  gerador  de  miséria,  alienação  e  estagnação  de  idéias  e 

desenvolvimento, gerando nessas pessoas a negação por direitos, tomando como 

dádivas... graças a Deus e ao político tal.

“A  questão  dos  caminhões-pipa  é  uma  obrigação  deles  de  
abastecer,  mas  eles  vêm isso  como favor  e  que  nos  palanques  
ainda dizem eu botei água pra vocês beberem e tiram proveito  
disso o tempo todo, botam um caminhão de água uma vez e querem 
que a população seja eternamente grata por isso... muitas vezes a  
população desconhece o processo e as vezes fica muito grata, na  
verdade poderia ser algo muito melhor, recebem um pouquinho,  
mas ficam eternamente grata porque é sempre lembrado disso,  
porque fiz isso, fiz isso, uma barragem se eterniza, uma escola,  
um posto de saúde e todos os discursos de quatro em quatro anos  
se fala  é uma divida que a  população nunca paga”.  (Depoimento  
Julieta).

Formulamos qual seria o maior problema para as comunidades rurais de 
Estrela de Alagoas? 

“Hoje a principal dificuldade é com a educação e a saúde, a água  
sempre teve,  mas hoje tá melhor, porque aqui a gente não tem 
médico no nosso posto de saúde, então se adoece uma pessoa não  
tem nem como fazer um curativo, primeiros socorros não tem”.  
(Depoimento de Maria).

A água não aparece em primeiro lugar para maioria das pessoas como 

questão  de  grande  problematização,  confere-se  um  distanciamento  da 

complexidade da questão. Até que ponto é um problema natural, ou um problema 
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natural dentro do histórico-social? Registraremos aqui o que foi possível 

apreender,  entretanto,  não  aprofundamos  uma  avaliação  da  natureza  de 

complexidades físicas, políticas e psicossociais.

Compreendemos como essencial  o processo de mobilização social  em 

torno de questões que envolvam deliberações políticas, definições de modelos de 

sustentabilidade  comunitária  capazes  do  enfrentamento  diante  dos  poderes 

elitistas e alienantes consolidados ao longo de todo tempo. 

4.4.6 A água enquanto objeto do divino

Percebemos  dimensões  de  ordem  religiosa  que  se  conectam  com  o 

imaginário. Os chamados da ordem do divino estão presentes nas falas a todo o 

momento, conferindo, inconscientemente, papel relevante em encontrar suporte 

em algo que está acima das desigualdades sociais, da exploração dos políticos, na 

esperança  em  dias  melhores.  Essa  utilização  funciona  também  como  saída 

simbólica diante das pressões da pobreza. Indicando que o fundamento dessa 

religiosidade é a visão de um Deus pai que não esquece seus filhos. Desse modo, 

concebem na providencia divina o apoio e a resistência. 

“A água é a felicidade dos céus, oia, é o milagre dos milagres”.

“Pra nós acabar é com Deus e água primeiramente”.

“No inverno Deus manda”.

Serão  transcritos  a  seguir  alguns  causos,  o  mundo  da  vida  que 

representam  e  identificam  nos  caminhos  e  nos  vínculos  de  pertencimento 

individual  e  coletivo,  traduzidos em crenças,  valores e  conceitos que balizam, 

orientam e organizam o pensar, o sentir e o intuir dos sujeitos pesquisados.

Dona Rosa Araújo Silva, 67 anos, analfabeta, benzedeira, agricultora 

aposentada,  moradora do Sitio Lagoa da Serra,  nos trouxe a essência do ser 
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sertanejo, retrato de luta, perseverança e sabedoria de viver. De falar 

ligeiro, ouví-la foi um prazer, seu contar, suas histórias, expectativas, desejos e 

força nos deram toda inspiração e a maior contribuição para apreender o modo 

de vida, de pensar e ser esse povo. 

Ouvimos:

“A água é criadeira.... é nossa vida, ela quem dá nossa comida, ela 
quem  da  nossas  alimentações,  nos  véve  dela  pra  se  alimentar, 
fazer  café,  arroz,  fazer  feijão,  cozinhar,  dá  pro  nossos 
animaizinhos beber, nossa criação, pra tudo, ó aí se criando com as 
águas que vem do céu, as frutas, é uma vida pra tudo né, oi aí o 
chão molhado, até pros pássaros que avoa,  e aja felicidade, pra 
nós, pras crianças, pros criatórios do mundo, pra nós tudo, e nós 
precisa muito dela e gasta muito bem, ... , ta vendo tudo cheio de 
árvore,  mas é tudo com água,  se não aguar elas morrem, assim 
mermo a gente agoa e a quentura devora, e se num fosse a água o 
que era de nós?,  a água é tudo na vida, nós sem água não somos 
ninguém, primeira coisa que nos pega é ela de manhã, pra escovar a 
boca, se banhar, lavar o rosto, é muito feliz a água, é a felicidade 
dos céus, oia é os milagres dos milagres, porque nós sem água nós 
morre, morre facilzinho, a fome é ruim a sede é pior, até os pés 
de arvore quer água, pede pra gente panhar um pouquinho nos pés 
dele, ta vendo esse pé de cajueiro? Eu jogo água mas o chão chupa 
no momento, mode disso tem que jogar outro pouco, nem que for a 
água de lavar roupa, eles quer água também, se não eles não veve, 
seca,  acaba  tudo,  pra  nós  acabar  é  com  Deus  e  água 
primeiramente,  quando  tá  chovendo  eu  to  plantando  eu  to 
chachando, eu to animada, por eu sei que vem colheita pra nós, e 
quando é no verão as coisas é só se acabando, morrendo, ficando 
triste  as  plantas,  e  agente  correndo  mais,  trabalhando  mais, 
sofrendo mais, numa quentura demais, no inverno é criando, e no 
verão é morrendo...”

A percepção do espaço enquanto  lugar de compreensão do território, 

enquanto forma de poder, o re-viver de histórias, o imaginário, o percebido, o 

negado,  assim  vamos  cartografando  os  valores  que  permeiam as  ações  e  que 

constroem as relações sociais. 
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“O pessoal antigamente lavava roupa com cinza, de cuada,  
porque a água talhava o sabão, colocava a cinza na água e água por  
cima ficava bem limpinha, a cinza assentava e trocava-se de balde 
para outro a água que ficava limpa”. (Depoimento Maria Silva).

“Aí a minha avó era muito conhecida e foi procurar um parente em 
canabrava para ver se melhorava a água, trouxeram um engenheiro  
para olhar a água, mas disseram que aquela água ali não melhorava,  
passaram anos e anos e não descobriram”. (Depoimento de Antonia 
Melo).

“As lagoas das comunidades de Craíbas Dantas, Cascavel, Lagoa  
do Exu e outras que vinham buscar sal, todas salgaram porque as  
pessoas lavavam as grandes pedras de sal nessas lagoas quando  
de volta para casa. Até hoje existe essa crença de que, isso fez  
as  Lagoas  salgarem  e  até  hoje  são  de  águas  salgadas”.  
(Depoimento Sebastião).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa dissertação representou um desafio, no sentido de trabalhar com 

a ferramenta teórico-metodológica de Representação Social, articulando vários 

saberes, que vislumbra a subjetividade em fenômenos complexos de interação do 

homem com seu ambiente natural e social.

As análises dos depoimentos delinearam-se em filtros de associações, 

em conexão com o mundo da vida e do conhecimento que se apresentava nas falas 

e atitudes com a questão da água.

Nesse  estudo,  realizamos  satisfatoriamente  com  a  Teoria  das 

Representações Sociais nossas proposições e objetivos de pesquisa, e validamos 

essa noção como instrumento científico eficaz em situações de ação educacional 

e de gestão local, ampliando espaços de participação, efetivando oportunidades 

às populações de serem ouvidas, sobre suas vidas, expectativas e desejos.

As representações são passíveis de transformações, em vários níveis, 

ou seja, são dinâmicas. Consideramos, no caso desse trabalho, que a implantação 

das  cisternas  no  município,  durante  os  últimos  três  anos,  mesmo  ainda  em 

números bem inferiores as necessidades das famílias, fomentou uma dinâmica de 

pensamento transformadora,  intrinsecamente a  melhoria  da  qualidade  de vida 

dos  sujeitos  entrevistados.  Queremos  dizer  que,  hoje,  o  passado  sofrido 

encontra-se bem mais  distante,  e  as  associações  à  água  giram em torno  dos 

benefícios em função das cisternas.

No  que  concerne  às  histórias  e  aos  causos  passados  pelos  sujeitos 

pesquisados, configuram-se num quadro imagético da relação com a água, onde os 
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sujeitos apropriam-se em histórias, dos donos das lagoas, “de brocar” pra 

fazer roça, das lagoas doces e salgadas, da fome, de comer bicho já morto, e de 

tão  secos,  matar  um  pra  comer  outro  pra  fazer  farinha.  Nesse  contexto, 

constituído oralmente, representa-se a cultura, a estrutura poética, os valores e 

saberes dos sujeitos/grupos investigados em relação à água. 

Essa  pesquisa  identificou  nos  chamados  em divindades...  “no  inverno 

Deus manda  ”, um poder estável e, aparecem sempre que necessário nas falas 

para  atender  uma  esperança  permanente  em  dias  melhores,  constituídas  no 

momento que se apropriam da fé, numa unidade de religiosidade.

Quanto  aos  usos,  as  representações  retrataram claramente  a  noção 

utilitária  da  água,  em  mediações  pragmáticas  que  funcionam  como  sentido 

objetivado no conhecimento oferecido pelo que a natureza propicia. 

Identificamos  em  respostas  automáticas  como  “liquido  precioso”, 

“fonte de vida”,  “como dizem nas rádios” às perguntas abertas:  o que a água 

significa pra você? O que a água representa na sua vida? Respaldos de influências 

externas, reflexos de campanhas sanitaristas. Nesse contexto, revelam-se dados 

aparentemente mascarados,  de modo que parece caracterizar  um pensamento 

agregado e figurativo.

O município diferencia-se em sua construção social comunitária rural, 

efetivada  em  associações  e  em  seus  trajetos  de  lutas  sociais  em  torno  de 

questões em torno de melhorias no acesso, distribuição, qualidade e quantidade 

digna de água. Sua população destaca-se e faz a diferença pelo seu espírito de 

luta, engajamento e participação.

Indagamos  como  perspectivas  futuras  de  análises  se:  Intervenções 

hídricas,  como  poços,  barragens,  açudes,  dentre  outras  obras  hídricas, 

asseguram melhorias efetivas para as populações do semi-árido? E até que ponto 

estão dissociadas das estruturas locais de dominação políticas e econômicas?
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

PRIMEIRA ETAPA

BLOCO 1
OBJETIVO: LEVANTAMENTO DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS DAS 

FAMÍLIAS ENTREVISTADAS

1) Identificação do local; 2) Nome do entrevistado; 3) Número de pessoas na 
casa, parentesco e idade; 4) Grau de instrução; 5) Há quanto tempo moram 
na região? 6) A propriedade rural ou residência é própria? 7) Profissão; 8) 
Principal atividade econômica.

BLOCO 2
OBJETIVO: CONHECIMENTO DOS USOS, PRÁTICAS DOMÉSTICAS E 

PERCEPÇÕES EM RELAÇÃO À ÁGUA.

2) Quais os tipos de água (fontes de abastecimento de água) utilizados?
3) Existem quantos tipos de cada fonte?
4) Quantos são de uso coletivo e individual?
5) Qual a quantidade de cada tipo? 
6) Qual tipo é o melhor? Por quê? Para qual uso ela se destina?
7) Algumas dessas fontes secam? Em qual período do ano?
8) Quais os principais usos?
9) Qual a quantidade para cada uso ou atividade? Litros (ref. Baldes?), para 

as diferentes atividades, durante o período mais seco e o chuvoso?
10) Qual o critério utilizado para hierarquizar os usos? 
11) Qual a prioridade dos usos?
12)Tem diferenças de usos entre as épocas do ano?
13) A família tem água suficiente para seus diferentes usos? Durante todo 

ano?
14) Como é o acesso às fontes de água? Por quem é feito?
15)  Quais são as principais causas que dificultam o acesso à água para as 

famílias?
16) Como é feita a captação da água? 
17) Como é a rotina diária de trabalho do homem e da mulher, há diferenças 

durante os períodos de escassez de água e o chuvoso?
18) A família armazena água? De que forma? 
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19) Existe  falta  d´água?  Desde  quando?  Por  que  falta?  Para  quem 
falta? Para que tipo de usos?

20) A água é partilhada na comunidade?
21) Quais os meses mais críticos de falta d´água?
22) O que torna uma água ruim para consumo humano?
23) Há ou já houve conflitos de água na sua comunidade?
24) Houve solução? Qual e como foi? 

SEGUNDA  ETAPA  -  OBJETIVO:  LEVANTAMENTO  DAS  FORMAS  DE 
REPRESENTAÇÃO  DA  ÁGUA,  PRESENTES  NOS  DISCURSOS,  PELAS 
EVOCAÇÕES E ASSOCIAÇÕES LIVRES.

25) O que a água é pra você? 
26) Qual o papel que a água representa na sua vida?
27) O que quer dizer pra você as palavras associadas seres humanos e água, 

fale da relação que você acha que existe?
28) O que quer dizer escassez de água para você?

     29) Diga 5 palavras ou expressões que lhe vêm à cabeça quando você pensa em 
água?


	INTRODUÇÃO
	PRELIMINARES

	1. REFERENCIAIS TEÓRICOS
	1.1. ÁGUA: FILOSOFIA E SIMBOLOGIAS
	1.2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
	1.2.1 Contextualização Histórica
	1.2.2 Bases conceituais teóricas
	1.2.3 Objetivação e Ancoragem

	1.2.4 Espaço de Estudo das Representações Sociais
	1.2.4.1 O sujeito e o objeto


	2 ÁREA DE ESTUDO
	2.1 Localização
	2.2 Aspectos Hidrogeológicos
	2.3 Aspectos Sócio-Econômicos
	2.4 As Propriedades Rurais
	2.5 Os Sítios

	3. METODO
	3.1 Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados
	3.1.1 As entrevistas

	3.2 Os sujeitos da pesquisa

	4. ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
	4.1 Caracterização dos Padrões de Usos de Água pelas Famílias
	4.1.1 Tipos de fontes de água
	4.1.2 Os coletores e os instrumentos de coleta de água.

	4.2 Percepções de Qualidade de Água
	4.3 Percepções de Quantidade de Água
	4.4 As Associações À Água
	4.4.1 A água representada no passado
	4.4.2 A água enquanto objeto de identidade
	4.4.3 A migração enquanto representação da água
	4.4.4 A água representando qualidade de vida
	4.4.5 A água representada como objeto da política de educação rural
	4.4.6 A água enquanto objeto do divino


	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

