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Introdução: A água permeia o cotidiano e a história da humanidade marcada pela
relação de dependência entre as atividades humanas e recursos hídricos. Assim como
as atividades produtivas e de higienização, a dessedentação e a alimentação estão
fortemente dependentes da disponibilidade hídrica. Tal dependência obriga populações
de todo o planeta a se adequarem a este recurso. A baixa disponibilidade de água junto
à crescente demanda e os impactos causados ao meio ambiente pelas atividades
humanas podem acarretar sérios danos à natureza. Estes danos atuam diretamente
sobre a vida do homem, ou sobre a sobrevivência de diversas espécies do sistema
ecológico. Objetivo: O presente estudo possui por objetivo identificar as relações
existentes entre o homem e os recursos hídricos bem como conduzir uma reflexão
sobre as ações necessárias ao equilíbrio entre ações antrópicas e preservação desses
recursos.  Metodologia: A metodologia empregada foi a de revisão bibliográfica, onde
se buscou de forma crítica, explicitar o quadro de degradação dos recursos hídricos
bem como as Representações Sociais (RS) em torno da água. Foram incluídos no
estudo artigos identificados na base de dados Scielo a partir dos descritores RS, água,
recursos hídricos, sustentabilidade e educação ambiental. Foram ainda considerados
neste estudo artigos e obras referenciados nos artigos identificados na base de dados
cujos temas versassem sobre sustentabilidade, educação ambiental e alternativas para a
reversão da degradação do meio ambiente. Resultados: Nas atividades humanas, a
água possui amplo potencial de utilização: alimentação, produção de alimentos,
higiene, limpeza, lazer, produção de eletricidade, transportes, entre outros. Mesmo
com esta ampla influência dos recursos hídricos sobre a vida e a produção dos bens de
consumo, a postura humana tem sido o principal agente de contaminação e degradação
das águas e do meio ambiente, através das atividades citadas. Portanto, o
comportamento humano tem sido a principal causa da degradação do meio ambiente.
As RS construídas em torno da água que se fundamentam na visão utilitária da água ou
do poder aquisitivo como critério para sua utilização tendem a potencializar o processo
de degradação deste recurso. Os autores são unânimes em considerar que a educação
ambiental deve ter como foco de seus trabalhos o desenvolvimento de uma consciência
social dos recursos hídricos que fuja da óptica das necessidades humanas e do poder
aquisitivo. Tal educação deve-se pautar-se no bem-estar coletivo e na preservação do
meio ambiente, tornando cada cidadão um agente transformador e formador de
consciência ambiental a ser estabelecida de forma coletiva, progressiva e participativa. 
Conclusão: A relação homem-recursos naturais é marcada pelo desconhecimento do
funcionamento do meio ambiente. Faz-se necessária a reversão desse quadro através de
uma educação ambiental promotora do uso sustentável. A identificação da RS em
torno deste tema pode contribuir no processo de elaboração e implementação de
políticas de preservação ambiental. 
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