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Resumo:
Os temas ambientais estão pautados pelos meios de comunicação e agendam as conversas comunitárias. A
relação das comunidades com os recursos hídricos tem se tornando, gradativamente, uma preocupação e tende a
“redimensionar” as relações entre sociedade e este recurso natural. O objetivo da pesquisa é investigar as
representações sociais e práticas ambientais em relação aos recursos hídricos, em diferentes cenários educativos,
analisando as mediações pelas quais passam as informações que os atores tem sobre o tema. Trabalhar no campo
das mediações é privilegiar a análise dos usos sociais das mensagens no cotidiano. Para compreendermos os usos
sociais que determinam as práticas ambientais em relação aos recursos hídricos, como nos propomos, é apropriada a
contribuição que nos traz a teoria das representações sociais de Moscovici, a qual se aproxima do interacionismo
simbólico, das teorias da construção social da realidade e dos Estudos Culturais. O campo de análise dos Estudos
Culturais é a cultura própria da sociedade contemporânea, enquanto significados, valores e práticas que surgem e se
difundem socialmente pelos modos de vida e estruturas coletivas. Portanto, o estudo é qualitativo. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e estão sendo tratados com análise textual, que, para Moraes
(2007), pode ser entendida como um processo de desconstrução, seguida de reconstrução, de um conjunto de
materiais linguísticos e discursivos, produzindo-se novos entendimentos sobre os fenômenos e discursos
investigados. A amostra é composta por empresários, comunidades de água, produtores rurais, representantes de
organizações não governamentais, gestores públicos, comunidade escolar e profissionais de comunicação. Trata-se de um
estudo de caso realizado na comunidade de Marques de Sousa, situada na sub-bacia hidrográfica do Forqueta, no Vale
do Taquari, RS. Estamos em processo de início de análise dos dados.
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