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As representações sociais da água nos levaram como em uma enxurrada na direção do saber popular... Nos deparamos com recantos secos, esquecidos ou largados por força de conjunturas alheias a corrente natural do caudaloso rio das minhas aspirações, do meu querer mais profundo ...
Percurso desejante e trajetória de sentido se mesclaram nesse navegar em busca de certas compreensões que romperiam com o estranhamento diante do outro que legítimo merece a legitimidade. Velejamos, assim, por mares nunca desse modo navegados.
O lugar no qual vivemos o problema é o sertão de Irauçuba-Ce que apresenta peculiaridades específicas tais como a convivência com problemas graves de exploração da miséria manifesta na falta de alimento e de água, rica em sua cultura oral ou residualmente oral como define Walter Ong (1996), carregada de emoções, dores e anseios, tormentos e esperanças ... e dentre muitas crises vividas pelo sertanejo a crise da água se instala de mansinho atormentando no período da estiagem das chuvas e se alarga devagar para outros tempos...
Objetivamos subjetivamente que poderíamos aproveitar uma teia de representações sociais da água, interpretada dos diálogos populares, na constituição de temas geradores capazes de otimizar uma educação ambiental popular, ou seja, uma educação ambiental que se voltasse para os valores populares (Freire, 1978. 1985; 2001; 1997; 1994) visando potencializar os embates populares na concretização de seus sonhos possíveis. 
Precisávamos de alicerces que dessem solidez ao processo em construção... O primeiro deles resultou de reflexões que desaguaram na Perspectiva Eco-relacional enriquecida pela práxis da educação popular dialógica de Paulo Freire (1978. 1985; 2001; 1997; 1994), por Carlos Rodrigues Brandão (1994) que retoma a sociabilidade das relações com a natureza não humana, por Maturana (1998) e o amor como instância fundante do humano. 
O referencial metodológico que nos acompanha desde antes é a Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici (1978)que nos chegou através de Zulmira Bonfim (1991; 19920, Ângela Arruda (1983; 1992; 1993), Jodelet (1991), Spink (1993; 1995), permitindo-nos uma práxis epistemológica própria da psicossociologia passível de ser aplicada a educação ambiental quando amparada por Paulo Freire, um velho e muito querido, conhecido, que revisitado se torna mais profundamente conhecido. Só aí percebemos o quão pouco o conhecíamos... Fomos entrando em contato lento e profundo com suas propostas e abordagens... encaixava amplamente em tudo o quanto já vínhamos pensando e fazendo... Claro que foi necessário todo um processo de reconhecimento da inadequação de nossas atitudes etnocêntricas e comportamentos elitistas.. Nos desvestimos gradativamente da roupagem de senhor do saber e fomos em direção a um saber parceiro com os oprimidos de toda sorte. Logicamente a história da EA vem em nosso apoio.. amigos e companheiros contribuem com a nossa ecopráxis: Oliveira (1999), Guimarães (1995; 2000ª; 2000b), Layrargues (2000), Michèle Sato (1997), Reigota (1995; 1999), Dias (1991; 1994) e tantos outros e outras com quem tivemos a alegria e o prazer de conviver, trocar idéias e aprender... 
Dialogando um pouco com cada um desses companheiros de jornada fomos nos deparando com ondas e marés que induziam-nos a palavr-ações.... O autor de outro tempo e lugar, com a colaboração da etnografia profunda de Geertz (1973), re-encontra-se com seu tempo ainda mais passado e vislumbra uma infância sertaneja na qual se relacionava com adultos e crianças do sertão, seres que tinham sua auto-estima e que a impunham através de linguagens e conhecimentos que lhe eram desvelados parcialmente. Era um tirar partes do véu que escondia desejos, tais como montar e cavalgar um cavalo, tomar um banho de açude... Este outro “arrescordar” de um tempo no qual não havia um ser superior, mais do que o outro, um tempo sem disputas de poder e status... Retomamos este tempo no hoje, agora na forma de ecopráxis constituída no alargamento do paradigma holístico para que seja explicitada a necessidade de destacarmos uma dimensão sócio-política na proposta de “ser mais” socializado.
Moscovici (1978) nos chega através do afeto e com ele iniciamos o processo de resgate do saber popular, diante do valor percebido no senso comum. Começamos a entender porque representações diferem, porque diálogos não se estabelecem entre seres que, se presume, falam a mesma língua. Observamos que a representação dada a algo nem sempre está molhada de afeto, de social... e nem sempre é o sentido que outros dão. Nem sempre está carregada de sentido social...
A oralidade da cultura sertaneja, por sua vez, enriquece nosso “olhar” para o sertão e Ong (1996) traz caracteres que corroboram com o vislumbrado explicitando saberes afetivos e solidariedade, metáforas e histórias que permeiam e iluminam o real em costumes que vão sendo perdidos no mundo das letras e das leituras. 
Brandão (1994) revive para nós a constante angústia da superação do antropocentrismo que pode ser vencido na reconstituição de relações sociais com os seres não humanos da natureza. Maturana (1998), por sua vez, permite-nos vislumbrar uma luz no final do túnel de uma leitura meramente intelectual, cognitiva, do mundo demonstrando que o humano se faz humano no amor, no afeto, na dimensão afetiva. Já Morais (1998) diz que não podemos pensar em resolução da problemática ambiental sem que para isto transcendamos na direção de um pensar integrado que passa necessariamente pela dimensão relacional, presente desde o nível físico mais primário até o biológico mais elaborado e, diremos, mesmo o psicossocial.
O conceito de desenvolvimento sustentável serve bem para nos mostrar o erro de tratarmos com uma educação ambiental que não proceda a uma reflexão crítica do que chamamos de ‘des – envolvimento’ e de ‘sustentável’, entender para quem e para que se procura este tal de DS. O economicismo, dentro de uma lógica capitalista, define o eixo das estratégias, das políticas desenvolvimentistas sustentáveis ou não. As sociedades, no plural por termos vários tipos de sociedades, precisam entender suas estruturas fundamentais e o jogo de interesses presentes nestes campos de poder decisórios das sociedades / que desejamos sejam comunidades, enquanto instâncias coletivas harmônicas. O popular, ou melhor dizendo, o segmento popular dessas sociedades / comunidades precisam ter compreensão de que possuem um direito inalienável de serem humanos e assim considerados em todos os contextos de deliberação. Uma educação que se proponha adequada, dentro deste quadro de desigualdades e injustiças, precisa estar integrada com uma intenção de localizar a voz e vez do socialmente discriminado por questões financeiras, de status, de poder de classe, etc.
Uma leitura freireana estabelece uma rota de interação com estes saberes esquecidos e resgatados por meio das RS moscovicianas. E, uma teia de representações sociais proporciona interpretações capazes de mobilizar os grupos comunitários em um repensar do mundo que lêem, potencializando uma ecopráxis libertadora que transita na direção de um porto seguro, saudável, agradável, desejável. A educação ambiental popular ganha inteireza diante da perspectiva eco-relacional que lhe oferece um ambiente de abrangência e dialógica, considerando pressupostos tais como o amor, a fé, a confiança e a esperança no contexto de uma natureza que nos engloba em cuidados objetivos e subjetivos.
Sato (1997), Reigota (1999), Figueiredo (1999) encontram dentro da TRS possibilidades de temas geradores, de nos depararmos com situações-limite codificados, prontos para serem descodificados deslumbrando, ao desvelar, nossos anseios mais íntimos que estruturam um percurso desejante, possível de ser uma trajetória de sentidos.
Irauçuba é nossa escolha enquanto lugar do problema. Oferece uma paisagem agreste, simbolizada pelo cacto, pelas pedras e pelo calor do sol causticante que ilumina e esquenta quase todo o ano. A água é o problema enquanto representação social, ou seja, enquanto componente do imaginário popular. A abstração que se faz desse elemento vital, que encontra-se num processo de escassez grave e planetária, é o recanto de nosso foco de atenção. Irauçuba de belezas desconhecidas, de riquezas inexploradas.. suas pedras enfeitam com sua belezura nossos sonos e sonhos... A caminhada por dentro de suas matas expõe um estoque de plantas e matos de múltiplas funções. Seus bichos sofrem e cuidam desse mundo desconhecido por muitos. As cores douradas e marrons dão o tom sob um som de cigarras e grilos, de sapos e pererecas. O detalhe presente aos nossos olhares atentos enfileira uma enorme quantidade de recantos estéticos pouco visitados.
Dados da Fundação Cearense de Meteorologia, utilizando o sistema de informações geográficas, afirmam que Irauçuba está com 53% de sua área em processo de desertificação. A ausência de uma infra-estrutura sanitária implicou em degradação dos potenciais hídricos da região. Antigo habitante da cidade conta que: “Botaram os esgotos tudo prá dentro do rio Lanchinha” (Dias, 1998; p. 100 -108). Temos como realidade biofísica à caatinga que predomina amplamente no município, este ecossistema que ocupa mais de 70% da vegetação que cobre o nordeste, 11% da área do Brasil (MMA, 2002a). Outra questão é que enquanto outras regiões semi-áridas apresentam perda de 45% das águas das chuvas que caem, nessa região o aproveitamento é de 8% (Botelho, 2000). Temos uma realidade política de um canto deste nordeste que convive com o mesmo segmento político desde sua fundação, sem que nunca um movimento popular ou mesmo de oposição chegasse ao poder em tempo algum até hoje. Coronéis que não se assumem enquanto tal, latifundiários que recusam a condição que possuem para parecerem com o povo, sendo pseudopovo. 
A riqueza e a escassez, a fartura e a miséria, os poucos ricos e os muito pobres convivem sem maiores lutas... E os embates necessários? E as reivindicações que se necessita para continuar a viagem na direção de mares mais fartos? Podemos, no diálogo, revisitar nossos olhares, nossas práticas, nossa práxis, nossa ecopráxis. A teia de representações abre um leque de possibilidades como horizonte do inédito-viável, dos sonhos possíveis.  
“Cada meio que surge é uma nova possibilidade de expressão para o [ser humano]” (Bosi, 2000, p. 45). O sertanejo desenvolve peculiaridades, valores e representações que lhe distingue. Podemos indicar algumas particularidades, núcleos de resistência desta ‘cultura sertaneja’, vinculadas às tematizações do semi-árido, da caatinga, da seca. 
Sendo esta cultura do sertão, de Irauçuba, residualmente oral, cabe apresentar indicadores da oralidade (Ong, 1998) correlacionando-os com as RS: 
(1) redundantes ou copiosos, contingência da memória auditiva, requerendo repetição maior para memorizar; 
(2) mais agregativos do que analíticos:  tendência de viverem em comunidade, sendo mais empáticos na busca de equilíbrios grupais. Isto implica na propensão agregativa oposta à fragmentação, peculiar a cultura escrita; 
(3) próximos ao cotidiano: limitação do que pode ser memorizado oralmente, enfatizam o vivencial. As relações com a água são descritas por meio do vivido. Entretanto, o não pensar criticamente não resulta necessariamente de uma predominância do argumento centrado no mundo vivido dos sujeitos. A alienação, quando ocorre, parece resultar da forma fragmentária com que a leitura dessas vivências concretas se dá. Vale frisar que o que é pensado sobre o mundo vivido tem forte carga afetiva, por ser fundado em acontecimentos habitados pelos sujeitos que os pensa. Nossa investigação parece apontar para a importância de conectar processos educativos aos contextos de mundo vivido sem deixar de observar que as práticas de significação devem superar a fragmentação do olhar;
(4) de tom agonístico, pois tudo o que se relaciona com a luta, particularmente pela vida, impressiona mais, facilitando memorizar-se; 
(5) mais empáticos e participativos do que objetivamente distanciados, já que, na cultura oral, conhecer está ligado a entrar em ressonância, vivenciar; 
(6) homeostáticos: as sociedades orais vivem predominantemente num presente que impõe sua própria economia sobre o passado e o futuro, visando um equilíbrio aceitável em seu contexto de vida. 
(7) mais situacionais do que abstratos, utilizam mais conceitos situacionais, que respostas acadêmicas ou categoriais. Segundo Ong, a escrita contribui com o rompimento desse gregarismo e o “mundo” é pensado como algo externo.
O que na oralidade era sagrado se dessacraliza com a textualidade e passa a ser matéria profana do cotidiano (a conta da água, por exemplo). A escrita induz maior abstração, distanciamento constitutivo do texto. Já na oralidade, as referências originam-se na prática. A escrita, da forma como exclui as experiências grupais de oralidade, parece incitar o rompimento da tendência à solidariedade, em geral presente nas culturas orais. Com as tecnologias do telefone, do rádio, da televisão, da informática, entramos na “oralidade secundária”. Há um retomar, embora virtualmente, de um sentido de totalidade, de um sentido global, só que, na maior parte das vezes, dissociado do local.
Pensar criticamente sustentabilidade, em Irauçuba, significa também repensar posturas e atitudes diante do assédio permanente de uma cultura de massa (Bosi, 2000), induzindo à uma homogeneização das subjetividades, estimulando, por exemplo, a troca do jumento por uma moto, do rural pelo urbano. Percebe-se um embate constante com a “cultura capitalística” (Gattari e Rolnik, 1986), fortalecida pela oralidade secundária, resultando em formas peculiares de conhecimento, que parecem em grande medida se erigirem como colagens da mídia. “A tv diz que tem o tratamento da água... a gente compra água do carro... não sei de onde vem. De um distrito aí que tem água tratada”.
Esta cultura residualmente oral indica que o mundo concreto possui os legitimadores dos saberes do grupo onde operam. Porém, contraditoriamente, convive com uma outra espécie de conhecimento que não é mediatizado por estes e que é vazio de sentido ante as práticas grupais. “Tatuagem” sobreposta, a-criticamente, sobre as vivências concretas dos sujeitos, esse “conhecimento-tatuado”, conforme nomeamos, parece desenraizado, sem ancoragem coerente, necessitando conexões dialógicas com os “saberes-vividos” pelo grupo e legitimados por sujeitos marcadores do discurso do lugar (Figueiredo, 2001).
Aprofundando a primeira etapa da pesquisa que se deu por meio de entrevistas e observações mais de superfície, definimos a conveniência de utilizarmos uma técnica que pudesse dar mais densidade aos nossos informes e interpretações. A escolha recaiu nas “narrativas orais”. Queiroz (1988) e Bosi (1999) falando-nos um pouco sobre narrativa e história oral como base para o entendimento de outros saberes, de outros lugares, indica a possibilidade de podermos efetivamente interagir e construirmos um saber parceiro nas interfaces viabilizadas pelo processo de entender. 
Nosso movimento de compreensão se fez a partir de “histórias de vida” dos marcadores sociais do discurso do lugar. Estes marcadores se apresentam como mediadores essenciais em uma cultura oral ou residualmente oral, pois que neste tipo de cultura os discursos, informações, mensagens, recomendações, só possuem valor e significado quando realçados ou marcados por estes que recebem suas incumbências da comunidade. 
Na maioria das vezes são estes marcadores sociais que efetuam a ponte entre o grupo que representam e os governantes locais. Estabelecem demarcações nos discursos que lhes são propostos ou impostos. Atuam como referência para os que se lhes acercam. Desvelam alguns aspectos sombreados da lógica popular. São esses autores que redefinem e sublinham um percurso interpretativo. Legitimam e efetuam reordenações simbólicas, deixam vislumbrar a textualidade do signo disjuntivo. Demarcam de que lugares estão falando e as idéias de mediação subjetivas, muito embora em uma cultura residualmente oral a esfera vital tenha significativa influência. O bom marcador marca o lugar do devir (Figueiredo, 2001). 
Aqui, abrimos ouvidos a voz dos marcadores sociais do discurso do lugar para que descrevessem suas lutas, resistências, histórias de vida, reflexão sobre os conflitos presentes.  Buscamos as sutilezas – imagens de dupla mão – iconizadas. Lidamos com a contradição que evidencia ora a pessoa enquanto sujeito de sua história pessoal, ora a sua atuação como marcador de discurso do lugar, ora sua postura política mais ampla; ora o seu jogo de interesses. Sua cooptação ou resistência ao processo de sedução. São sujeitos que sublinham e/ou re-sintetizam a fala coletiva, do grupo, do ponto de percepção do próprio grupo ou característico do grupo. Possuem este mandato coletivo, propondo a marcação do discurso do grupo, destacando pontos, aspectos. A Mobilização e a desmobilização são potencialidade presente na marcação. Enfatizam o movimento em busca do desejo e o calar de não sair do canto.
Como chegamos a eles? Fomos rastreando no meio do povo, questionando quem poderia falar sobre o seu lugar e suas lutas e histórias. De repente muitos indicavam o mesmo nome, a mesma pessoa para falar por eles. Afinal, eles eclodem diante de crises (Sebastião Salustiano, Pedro Piquira, Marlene) ou se destacam por um serviço voluntário e freqüente em favor do grupo (caso da Antonia Maria, Manuel de Sousa, Milton Vasconcelos), ou ainda por ser o que mais fala sem temor dos problemas do lugar (Zilda E Zuila G. Mota, Antônio, Clairton) e reivindicam em nome dos que estão atemorizados em falar (o caso do Moura). Outros ainda surgem quando buscam mobilizar e / ou organizar seu povo na direção de um percurso desejante comunitário (Gilvane, Acássia, Caetano, Vanda, Nonato).
Estes marcadores, que se tornaram amigos e companheiros em muitos embates de palavr-ação, ofereceram muita riqueza em seus saberes... Mostraram, muitos deles, um avançar reflexivo construído em estudos mais avançados do que a maioria da comunidade ou em disposição mais profunda à solidariedade, ou ainda a soma destes fatores.
Pudemos encontrar a comprovação de representações sinalizadas nas entrevistas, constatando sua condição de representação social. A surpresa, se assim podemos definir, foi a polaridade manifesta nestas representações, não estavam definidas em um núcleo duro... apresentavam este deslizamento bipolar. O núcleo representacional tendia mais para certas posições em detrimento de outras de forma muito circunstancial, o que, para nós, acenava por uma interpretação que diríamos posição de resistência discreta, sutil.
Constatamos que a teia de representações sociais, resultante de nossa interpretação dos saberes populares, manifestos no pensar sobre a água, apresentou um movimento pendular... os saberes dinâmicos e vivos nos intercâmbios sociais sofrem reveses mediante o peso desigual da mídia televisiva e da cultura capitalística massificante. A invisibilidade de uma água convive com a visibilidade dada pelo custo da conta da água, pela visibilidade da água enquanto problema cíclico e temporal por um tempo que fica maior a cada dia. Por uma história que começa e termina nos entremeios da viagem. Um problema que se manifesta, às vezes, como natural e, noutras vezes, como social. Por uma água que é dádiva divina que o humano nega...

Identificação dos ‘Nós Críticos’ de Problematização da Água - A Água e as resultantes das entrevistas semi-estruturadas 
A água é representada girando em torno de um bem coletivo vital e útil. Prejudica se está poluída ou salobra. Quanto ao tratamento dado à água em geral se efetiva através de coar para colocar no pote, em alguns casos cuidam filtrando, colocando medicamento oferecido pela Sucam e em muitas situações se confia que a água vem em condições de uso. Acreditam, paradoxalmente, que a água que bebem é de boa qualidade, por que confiam na água que vem do “pé de serra”. Consideram que a água boa para consumo é informada pelo gosto. 
A atividade doméstica que consome mais água é lavar roupa, seguida do banho. Evitam o desperdício por sentir a falta. Mas a monetarização vem tomando corpo na cultura do lugar de modo tatuado, como se vê nesta fala: “Não gastar muito. Porque senão... Prá não vir caro.” Ou ainda “Era bom que melhorassem a água por causa que assim poupava mais de a gente comprar água pra beber.”
Reconhecem que a água potável está acabando, não há uma alienação  quanto a isto. Apensar de existir quem não creia nisto. Alguns percebem a dimensão política – “Só dependem dos grandões. Políticos, empresários, se eles quisessem melhoravam mais.”
Evita poluir a água motivado por uma perspectiva social e para evitar doenças - “O que eu gasto aqui faz falta a um lá na frente, se agente evitar junta mais um pouco.”
Existe uma compreensão histórica de que vem modificando a água. Parecem naturalizar fenômenos que desconhecem como, por exemplo, quando falam sobre as inundações. Possuem uma visão sistêmica que resulta de uma empiria. Mas o conhecimento teórico não possui. Percebem que afeta mas não sabem explicar. 
Para eles qualidade de vida significa “emprego” e “saúde”.  Mas acima de tudo mantêm uma forte associação com o Divino: “Só Deus dá bom tempo e aparecer água boa.” “Se Deus der bom tempo e os açudes encherem, aí melhora bastante.” Quanto à melhora da questão da água dizem: “Está na vontade de Deus.”
Perguntados sobre de onde vem a água que bebem afirmam que: “Para tomar banho e cozinhar vem da torneira, que vem do açude Jerimum. E para tomar a gente compra do carro mas a gente não sabe de onde vem... Vem do buqueirão (Um distrito). E vai para o esgoto. Uma história “in média res”. Mostrando mais uma vez as aproximações e distanciamentos quanto a totalidade perdida da civilização ocidental. Água é representada como  “lazer” e  “vida”. Falta d’água é “ruim”, é “seca” e “sofrimento” Poluição da água  aparece como “sujeira” e “doença”.
As RS da água mostram contradições, paradoxos e fragmentações, vendo a água como o mundo do dado (quando as torneiras de Deus se abrirem) dicotomizado do mundo da cultura (emprego, creche, etc.). Rompe-se o local do global, o particular e o social. 
Por outro lado, observam-se ultrapassagens no percurso desejante dos grupos e dos sujeitos que passam a caminhar na direção de uma práxis. Verificam-se movimentos na reconstituição do discurso próprio do grupo. Buscar esporádicas de re-ligação dos mundos, retomando o aspecto cultural presente no natural. Constatam-se tendências que permitiriam preencher o caminho de práxis, fechando lacunas de fragmentação, tendendo a perfazer movimentos de reflexão e de compreensão da realidade mais totalizadores.
O “lugar de acordo” explicita um campo de sentido que permite unificar propósitos ou intenções, desejos ou aspirações, expectativas ou defesa, possibilidades de ascensão ou de sobrevivência. É um olhar na mesma direção que pode ser resultado ou resultar no olhar de um para o outro. Aí nasce, no mínimo, um respeito mínimo, uma mínima consideração. Implica na necessidade do se relacionar visando um denominador comum, uma trans-ação que permite constituir uma ação constituidora de sentido. É na práxis, daí resultante, que o sentido coletivo do grupo se constitui.

Identificação dos ‘Nós Criticos’ de Problematização da Água - polaridades tocadas pelo movimento pendular
As RS ressaltam um movimento pendular, e nenhum dos pólos se dissocia completamente do outro. Possuem relações que clarificam alternativas existentes nos núcleos vivos de mobilização das lutas presentes no senso comum. Eis alguns “nós” da teia de RS:

1. “A Naturalização” e a “invisilidade/visibilidade da água“
As pessoas parecem representar a água como um bem dado, como um bem natural, sem que se perceba mais amplamente sua dimensão sócio-histórica-política.
Em um conjunto de RS a água não aparece de imediato como problema. É possível que esta invisibilidade da água, enquanto problema, caracterize uma resistência “cega” diante da impossibilidade de mudança desse quadro, pelo menos em curto prazo. Ou seria, na verdade, a compreensão da complexidade que envolve o tema, implicando na apresentação de outros fatores mais urgentes, relacionados à pobreza?
Este movimento pendular nos leva a lembrar que o tema da primeira “dobradiça” de Freire (1978), nos círculos de cultura, foi a relação entre o mundo do dado e o mundo da cultura. 

2. “Percepção individual-social” e a “totalidade perdida”
Esta bipolaridade apresenta uma percepção sistêmica mesclada com uma perda da percepção de totalidade. Lembramos a água vista na torneira da casa ou no balde, mediador entre a água e o ser humano, desaparecendo no esgoto ou no chão. 
A fragmentação das representações sobre a água, por sua vez, isolaria aspectos resolvíveis do problema numa espécie de estratégia de sobrevivência, de modo que se teria uma instância reivindicatória mais acessível? Há uma dificuldade de diálogo com o poder público que pode induzir à tentativa de resolver os problemas por partes possíveis, ou mais fáceis de serem solucionadas. Isto, por outro lado, parece tornar a solução total do problema mais difícil de ser percebida?

3. “Relação Paradoxal”: “a fissura entre o vivido e o pensado”
Existem cuidados evidentes, concomitantes com o não cuidado. O que vivem: guardam água no pote, separam, no nível do pensamento, água de beber e de usar. Por outro lado dizem: “Não uso filtro, pois não esfria a água”. Parece existir uma atenuação da necessidade do tratamento. Pode-se depreender fissuras entre o vivido e o pensado. 

4. O “sagrado” e a “in-finitude” 
Observa-se a presença da dimensão do sagrado que parece ultrapassar a finitude do real. Exemplo: “Deus vai tomar conta desses desmandos do poder e resolver o problema”. “As águas virão quando as torneiras do céu se abrirem”. “Deus é que manda”. Embora pareça uma visão acomodada, denuncia o desejo de transgredir o real do modo como está posto,  a partir de uma instância interventora divina. 

5. “Do Natural ao utilitarismo e à Monetarização”
O costume da falta d’água parece levar a um obscurecimento de estratégias de mudança, pela reiteração de sua falta. Como afirma um depoente: “... pelo menos tem, ruim, mas tem...”. Simultaneamente, a água de beber enfatiza o valor monetário (“Quatro latas de água por R$ 1,00”). Observamos justaposições entre a paradoxal percepção da água como um bem natural, algo da ordem do dado e, em outros momentos a água vista predominantemente como um bem monetarizado. 
Como funciona, neste sistema de pensamento popular, a justaposição ou alternância destas formas de pensar sobre a água? Em outras palavras, como a relação com a conta da água modifica o pensar sobre a água?

O tensionar dos nós críticos e a Perspectiva Eco-Relacional - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os nós críticos parecem compor uma espécie de ‘macramê’ – um bordado repleto de nós que se relacionam em teias. Há uma inter-relação entre os nós que faz com que um aspecto reforce os demais. A trajetória de significação sofre apagamentos e desloca acentos de significados, ocasionando naturalizações, dificultando a visibilidade da complexidade das questões como um todo.
Podemos vislumbrar a importância do liame entre a prática e a teoria no percurso de luta dos grupos oprimidos. Neste caminhar pode-se superar a fragmentação, verificar grupalmente como romper lacunas de sentido e apagamentos na teia de significações, que nos distanciam da perspectiva eco-relacional e, portanto, de uma ecopráxis. A ecopráxis, esta práxis ecológica criticamente refletida, parece dever situar-se numa perspectiva eco-relacional, na qual a prioridade são as relações.
O que aparece dentro dessa teia de significados é que o lugar grupal seria o espaço privilegiado para se percorrer toda a trajetória de significação, permitindo o mover-se do grupo na direção da mudança, no tratamento dos problemas por meio de uma práxis coletiva transformadora. 
As tentativas de reflexão sobre o movimento de compreensão da realidade se traduzem nas RS, permitindo que se observe a teia, interligando os nós criticos, possibilitando superações na constituição do inédito viável. Desde que se perceba a relação entre os diversos pontos dessa tessitura, via representações sociais e práxis cotidianas, viabiliza-se o avançar no caminho. Os nós são nós de sentido e consolidam trajetos de ação e desejo dos grupos populares.
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