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Resumo: Na sociedade os temas ambientais têm se tornado mais presentes nas conversas sociais e os recursos 

hídricos estão ganhando destaque. O objetivo da pesquisa é investigar as representações sociais que circulam em 

torno do tema da água analisando quais problemas os atores sociais identificam; como se posicionam em relação 

a eles e quais processos de responsabilização emergem. A pesquisa justifica-se pela necessidade de compreensão 

sobre o tema tendo em vista seu valor social, econômico e cultural. A principal contribuição da proposta é 

conhecer, por meio de método científico, a relação da sociedade com a água, a partir da análise de significados 

comuns, padrões de organização e identidades socioculturais que balizam a interação com esse tipo de recurso 

natural. Trata-se de um viés inédito sobre o tema na região. Através de métodos que exploram os relatos dos 

informantes, busca-se compreender como os grupos sociais dão sentido as suas práticas ambientais com relação 

à agua e como comunicam estes significados. O estudo é qualitativo. As técnicas utilizadas foram entrevistas 

semiestruturadas. A amostra é composta por empresários, comunidades de água, produtores rurais, organizações 

não governamentais, gestores públicos, comunidade escolar e profissionais de comunicação. Realizou-se um 

estudo de caso no município de Marques de Souza, situado na Bacia do Forqueta, no Vale do Taquari – RS. Os 

dados estão sendo tratados por meio da análise textual, com uso do software Sphinx Lexica. Para 

compreenderem-se os usos sociais que determinam as práticas ambientas em relação aos recursos hídricos, 

buscamos a contribuição da teoria das representações sociais de Moscovici, a qual se aproxima do 

interacionismo simbólico, das teorias da construção social da realidade e dos estudas culturais. Para Moscovici 

(2003) as representações têm influência social e se constituem a partir do cotidiano, auxiliando na ligação entre 

as pessoas. 
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