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EDITORIAL

Água, Saúde e Educação em uma perspectiva 
transdisciplinar

A relação estruturante entre água e saúde é um pressuposto tácito 
nas ciências e nas tradições. Sabe-se que da qualidade da primeira 
depende a efetividade da segunda. O que pouco se sabe é sobre a 
complexidade desta relação que se enraíza na encruzilhada de di-
versos saberes, entre eles o conhecimento científico hegemônico 
para o qual dedicamos pesquisas, estudos e também crenças na sua 
prevalência sobre os demais.  São muitos os indicadores que sus-
tentam essa supremacia e, do mesmo modo, é possível enumerar 
outros tantos indicadores que mostram a impotência, a incerteza e 
os equívocos do conhecimento científico e das tecnologias que dele 
decorrem.

Os problemas relacionados à saúde em razão da qualidade da água 
são muitos em todo o mundo. Para a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), 25 milhões de pessoas no mundo morrem por ano devido a 
doenças transmitidas pela água. Cerca de 88% das mortes por diar-
reia são atribuídas à má qualidade da água, saneamento inadequado 
e falta de higiene. Em 2006,  2,5 bilhões de pessoas não tinham aces-
so a instalações sanitárias adequadas . Acesso à água potável e boas 
práticas de higiene são altamente eficazes na prevenção de diarreia 
infantil. Foi demonstrado que a lavagem das mãos com sabão e água 
reduz a incidência de doenças diarreicas em mais de 40%, tornando 
esta prática uma das intervenções mais eficazes para a redução da 
mortalidade infantil por essa causa.  

No Brasil, os serviços de água e esgoto são precários, o que é determi-
nante nas enfermidades e óbitos provocados por doenças de veicu-
lação hídrica. Grande parte das doenças é proveniente da qualidade 
insatisfatória da água, seja pela ausência de tratamento da água ou 
pela escassez e precariedade no abastecimento. Esta assimetria no 
acesso à água potável e esgotamento sanitário, além de estar asso-
ciada ao contexto local, apresenta também uma estreita relação 
com a baixa renda da população.

As mudanças climáticas potencializam esse cenário extremamente 
negativo para a qualidade e quantidade da água doce disponível em 
algumas regiões no Brasil e no mundo. Sucessivos relatórios do Pai-
nel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) apontam 
que as mudanças nos regimes de chuva e temperatura provocadas 
pela mudança climática global tornarão mais difíceis os proces-
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sos de provisão de água limpa, drenagem e sa-
neamento e que as sociedades enfrentarão um 
enorme desafio para o abastecimento de água. 
Segundo Ambrizzi et al.1,  o manejo dos recursos 
hídricos e sua infra-estrutura têm sido basea-
dos em conhecimentos sobre climas estáveis e 
o cenário atual coloca em evidência a irregula-
ridade e a desordem climática.

É preciso considerar a importância de uma 
orientação holística que considere a multiplici-
dade de aspectos envolvidos na relação água e 
saúde: os ethos culturais com as crenças e os há-
bitos das comunidades em foco; as dimensões 
subjetivas dos indivíduos acometidos de doen-
ças; os ambientes e contextos onde emergem as 
enfermidades relacionadas à água; a qualidade 
bioquímica da água disponível; a qualidade 
do abastecimento e esgotamento sanitário e os 
múltiplos usos da água em um determinado 
território que muitas vezes velam uma causali-
dade operante e não detectada.  

No decorrer do século XX, a população mundial 
triplicou, enquanto o consumo de água foi mul-
tiplicado por sete. A cada vinte anos o consumo 
global de água cresce mais que o dobro do cres-
cimento populacional. As tecnologias com alto 
potencial destrutivo para os ciclos naturais, o 
modelo de desenvolvimento sustentado pela 
acumulação do capital, a extrema desigualda-
de e o apelo constante ao consumo desenfreado, 
estão na base da agonia letal que consome os 
sistemas aquáticos.  

Diante da complexidade e das múltiplas cau-
salidades que envolvem a relação entre água e 
saúde apresenta-se a emergência da proposta 
de criação do “Observatório Transdisciplinar 
em Água, Saúde e Educação” - OASE”. A partir 
de um Protocolo de Intenções assinado por ins-
tituições públicas e privadas, o projeto de cria-
ção do Observatório deverá ser escrito durante 
o ano de 2014 por um Grupo de Trabalho in-
terinstitucional constituído por membros das 
instituições partícipes.  

Este Observatório pretende construir  e divul-
gar novos conhecimentos em água, saúde e 
educação, além de estabelecer intercâmbios e 
formas de cooperação para utilização de tec-
nologias de ponta e novos procedimentos tera-
pêuticos por meio do uso da água. Dentre essas 

possibilidades, destacam-se o uso de campos 
eletromagnéticos, o resgate de ciências e conhe-
cimentos como a homeopatia, o termalismo e a 
crenoterapia, práticas de meditação, o incenti-
vo a pesquisas sobre a água, metenergia e cura 
além de cuidados com a água na produção de 
alimentos saudáveis, na produção da cultura 
e da arte. Nesta perspectiva, o estabelecimento 
do Observatório pode promover a construção 
de redes interinstitucionais de investigação na 
temática em foco, além de favorecer a coope-
ração e novas oportunidades de aprendizagem 
para as comunidades e instituições envolvidas.

Em reunião para discutir a criação do Observa-
tório, o diretor da Escola de Aperfeiçoamento do 
SUS, EAPSUS/FEPECS, Berardo Nunan, afirmou 
que o governo brasileiro ao aprovar a Política Na-
cional de Práticas Integrativas e Complementa-
res (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, em maio 
de 2006, “valoriza o cuidado integral do sujeito 
em seus aspectos multidimensionais e legitima 
práticas que envolvem direta e indiretamente a 
água, como a Homeopatia, os tratamentos com 
Águas Termais, a Meditação e outras”.

Nessa busca por uma epistemologia diferen-
ciada, partimos da constatação que a pesquisa 
disciplinar clássica enfoca um único nível de 
realidade, geralmente determinada por uma ló-
gica binária que percebe a realidade de forma 
fragmentada e linear.  Sabe-se que esta lógica e 
o método experimental que dela decorre resul-
tou, no campo da saúde, em notáveis avanços 
nos diagnóstico e tratamento de doenças. To-
davia, e de forma contraditória, tem resultado 
na produção de novas doenças e crescente dis-
tanciamento da relação clínica entre médico e 
paciente. Vive-se da doença e não da promoção 
da saúde.

Durante o Seminário “Novos Saberes em Água 
e Saúde” realizado em 20/03/2014, no auditó-
rio da FEPECS, o coordenador de articulação 
da REATA ( Rede Internacional de Estudos e 
Ações Transdisciplinares da Água) , Sérgio Ri-
beiro, pontuou: “Neste momento de crise plane-
tária que atravessamos temos que focar o deba-
te sobre a água como fonte de saúde e cura. Essa 
é uma abordagem muito importante em com-
plementação ao olhar para a água como vetor 
de doenças. Um Centro de Pesquisa sobre este 
tema da Água e Saúde vem em boa hora”.
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A urgência histórica de uma reforma de pensa-
mento na ótica de um pensamento complexo e 
transdisciplinar tem sido endossada por Morin2 
e outros autores que acreditam que as lentes 
das culturas implicam diferentes pressupostos 
para a compreensão da vida em sua complexa 
teia de interações. A perspectiva transdiscipli-
nar pressupõe pluralidade complexa e unidade 
aberta diante das culturas, das religiões e dos 
saberes dos povos que habitam o Planeta Terra. 
D’Ambrósio3 afirma que a transdisciplinarida-
de transforma a arrogância do saber na humil-
dade da busca. Assim, as amarrações saem do 
campo técnico-científico e ligam-se às mais di-
ferentes formas de saber, tanto erudito quanto 
popular.

Para Nicolescu4 é na busca da harmonia, entre 
o espaço exterior da efetividade fruto da nossa 
ação no mundo e o espaço interior da afetivida-
de que intensifica o elo que nos religa ao todo. 
Trata-se de criar pontes entre as margens da di-
versidade, laços entre os diferentes por meio de 
linguagens e pesquisas que propiciem o diálo-
go, o entendimento e a ampliação da consciên-
cia individual e coletiva. OASE é uma proposta 
sincrônica com as necessidades de todas as co-
munidades de vida e uma iniciativa auspiciosa 
para viver com qualidade de vida.
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