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Introdução: As Representações Sociais constituem-se formas de compreensão da
realidade que possibilita os agentes sociais ajustarem-se ao ambiente em que vivem.
Com base nelas é possível a realização de uma leitura crítica dos discursos sociais e
individuais permitindo identificar de que forma se processam as relações entre o
homem e o meio ambiente. Frente aos problemas ambientais existentes, tal
identificação configura-se numa ferramenta importante no estabelecimento de ações
minimizadoras dos impactos que as atividades humanas geram sobre o ambiente. 
Objetivo: O presente estudo tem por objetivo identificar na literatura as
Representações Sociais recorrentes que gravitam em torno da água e dos recursos
hídricos.  Metodologia: No desenvolvimento do presente estudo empregou-se a revisão
bibliográfica. Para tanto procedeu-se a uma busca na base de dados Scielo de artigos
referentes ao tema, bem como de textos citados nos artigos escolhidos e de obras
literárias disponíveis na língua portuguesa, todas tratando dos temas: representações
sociais em torno da água, atividades humanas que degradam o meio ambiente, e ações
para a reversão do quadro de degradação ambiental.  Resultados: A água tem sido
utilizada de forma desequilibrada. Para Rebouças (2006) apesar da influência deste
recurso na manutenção da vida, seu uso continua sendo realizado de forma não
sustentável. Segundo Kuhnen et. al. (2009) a água tem sido socialmente percebida
como recurso disponível as atividades humanas, infinito e auto-renovável
independentemente de qualquer ação de preservação. Seguindo este raciocínio, as
representações em torno da água têm sido elaboradas a partir de crenças utilitárias.
Corral-Verdugo (2003) afirma que indivíduos com maior acesso a água gastam mais
por possuírem mais crenças utilitárias, isso em comparação a indivíduos com menor
acesso ao recurso. Vargas e Paula (2003) identificaram que as Representações Sociais
em torno da água são também marcadas pelo desconhecimento da fonte e dos
processos aos quais ela é submetida para que esteja adequada ao consumo. Neste
sentido, Ribeiro e Galizzoni (2003) identificaram que socialmente é atribuído às águas
retiradas de locais preservados maior sentido de pureza. Em decorrência, considera-se
importante cuidar prioritariamente dessas águas, em detrimento de rios e lagoas por
serem extensos e estarem poluídos. Constructos sociais inadequados como estes fazem
com que os indivíduos orientem seus comportamentos, dando origem a ações e
relações que degradam o meio ambiente.  Conclusão: O levantamento das
Representações Sociais em torno dos recursos hídricos constitui-se numa etapa
necessária à evidenciação das formas de compreensão humana sobre a natureza. Tal
conhecimento serve de base ao planejamento da educação ambiental para a
sustentabilidade, reduzindo as desequilibradas relações atualmente existentes entre o
homem e o meio ambiente.
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