
As qualidades sensíveis da água

Vera Lessa Catalão



Líquida, sólida, gasosa 
em todos os seus estados

e em estado de graça 
a água interage

com o ser do lugar



RE-LIGAR

RE-ATAR

RE-UNIR







as primeiras águas



a água é o elemento de mediação entre o 
mundo da matéria e o universo simbólico 
que engendra o sentido das coisas que 

percebemos e interagimos.



Canto dos espíritos sobre as águas

A alma do homem
É como a água:
Do céu vem,
Ao céu sobe,
E de novo à terra desce,
Em eterna mudança.

Johann Wolfgang Goethe









Similaridades

movimento como princípio 



As formas guardam a 
memória matricial da 

água e os seres 
humanos guardam o 
desejo de religação.





Identidade-pertencimento
presença do macro no 

micro





Nosso corpo é um rio, nossas artérias,  grandes 
afluentes. Tal como a circulação sanguínea 
regenera continuamente o  corpo humano, o fluxo 
das águas nutre o imenso corpo da Terra





Principio da transparência

função espelho



Entre dois mundos, o verso e o  
reverso, o eu e o outro



Para que as águas 
revelem o céu é 
preciso 
transparência. 

Turvo o espelho, 
disforme o reflexo



Circularidade

recursividade

cooperação



O círculo é a 
forma expressiva 
da água











Integração

unidade na diversidade

encontro



a água 
movimenta-se 
em: ciclos, 
circulação, fluxo, 
seiva. Oxigenar,
irrigar, permear.

Para uma gota, isolar-se 
é morrer. A paz como a 
água é uma ação 
amorosa de aproximação 
de contrários.



Somente uma nova sensibilidade 
aliada da Vida em todas as suas 
manifestações pode sustentar um 
desenvolvimento humano capaz de 
preservar a integridade da vida e 
suas possibilidades criativas.



A matriz pedagógica

 A água nos mostra sua capacidade 
de religar, diluir, aceitar outros 
elementos, integrar,  conduzir, fluir 
por caminhos diferentes tendo como 
destino correr e circular. Que outra 
metáfora pode ser mais propícia a 
uma educação para a paz, a 
solidariedade, e capacidade de 
invenção? 



Lembrar o tempo das águas claras, quando           
imersos e mansos, fomos fluxo e reflexo,                    
nítida consciência do Ser
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