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CENTRO DE AGROECOLOGIA NO SEMIÁRIDO: SEMEANDO 

VIDAS E CULTIVANDO ESPERANÇA 

 

 

 

  Solidade Gonçalves Roriz1 

Domingos Rodrigues da Trindade 2
 

 

 

RESUMO 

 

O Centro de Agroecologia no Semiárido (CASA) surgiu como resposta a uma demanda de 

agricultores/as familiares ansiosos pela formação e assistência em agroecologia, bem como 

trabalhar com tecnologias de captação de água de chuva por meio da construção de cisternas 

para consumo humano, para o uso, na produção e dessedentação animal. O presente estudo 

buscou-se conhecer a atuação do (CASA) no contexto do território baiano, tanto na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável, econômico, social, bem como o engajamento e 

protagonismo nas questões políticas da sociedade de modo geral. Trata-se de reflexões tecidas 

a partir de um trabalho de investigação tendo como base análise documental e entrevistas 

semiestruturadas, realizadas com duas pessoas da gestão do CASA e três pessoas das 

comunidades rurais beneficiadas por ações desenvolvidas pelo referido Centro. Com a 

obtenção dos dados, analisou-se o papel da instituição como agente formativo e colaborativo 

na melhoria, garantia e qualidade de vida dos camponeses e camponesas do campo, na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável, econômico e social. 

 

Palavras-chave: CASA. Ações Formativas. Educação Contextualizada. Semiárido.  
 

 

Abstract 
 

The Center for Agroecology in the Semi-Arid Region (CASA) emerged as a response to a demand 

from family farmers anxious for training and assistance in agroecology, as well as working with 
technologies for collecting rainwater through the construction of cisterns for human consumption, for 

the use, in the production and animal watering. The present study sought to know the performance of 

(CASA) in the context of the Bahian territory, both in the perspective of sustainable development, 

economic and social, as well as engagement and protagonism in the political issues of society in 
general. These are reflections woven from a research work based on documentary analysis and semi-

structured interviews, carried out with two people from the management of CASA and three people 

from rural communities benefited by actions developed by the Center. With the obtaining of data, the 
institution's role as a formative and collaborative agent in the improvement, guarantee and quality of 

                                                             
1 Graduada em Pedagogia pelo Departamento de Educação Campus XII da Universidade do Estado da Bahia e estudante 

do curso de Pós-graduação lato sensu em Educação do Campo no mesmo Departamento. 

2 Doutor em Educação, professor adjunto do Departamento de Educação Campus XII da Universidade do Estado da Bahia. E-

mail: dtrindade@uneb.br. 
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life of the peasants and peasants of the field was analyzed, with a view to sustainable, economic and 

social development. 

 

Keywords: HOUSE. Formative Actions. Contextualized Education. Semi-arid. 
 

 

1 CONVERSA INICIAL 

 

 

A conversa que pretendemos tecer neste texto parte do pensamento descolonizador 

acerca do que foi dito, contado e passado de geração a geração a respeito do território 

chamado de Semiárido Brasileiro, o qual “há muito vem sendo de flagelados, de retirantes, de 

fome, seca e miséria. Essa é uma construção social que vive no imaginário descritivo dos 

territórios semiaridianos” (SILVA; BRITO ARÁUJO; ARAÚJO, 2018, p.107). O cotidiano 

desse lugar pode até ser tudo isso, mas não é só isso. O Semiárido Brasileiro é também lugar 

de um povo forte, inventivo, criador e superador das inúmeras contradições que assolam a 

vida de quem vive e trabalha nessa parte do país tão invisibilizada no processo histórico. 

Nesse sentido, primeiramente, é necessário descontruir a esterilidade das narrativas 

historicamente veiculadas, aos que vivem no e do Semiárido Brasileiro. 

Os homens e as mulheres deste lugar, apesar das intempéries enfrentadas em 

consequência das condições climáticas estão constantemente criando e recriando novas 

maneiras de viver e conviver com o Semiárido. Portanto, é preciso deixar aflorar as suas 

potencialidades, torna-las públicas, bem como os saberes dos semiaridianos que vivem nos 

1.1333 municípios, disseminados no Norte de Minas Gerais e em oito estados da Região 

Nordeste (Piauí, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Ceará).  

Essa faixa de terra do país é caracterizada, em sua maior parte, fundamentalmente pelo 

bioma caatinga, onde oferece grande diversidade de paisagens com enormes riquezas 

biológicas, porém tem sofrido com sua devastação contínua como temos acompanhado pelos 

noticiários nos meios de comunicação.  

Quando se fala em Semiárido, prontamente, vem-se à mente, a seca, cujo tem sido uma 

grande preocupação para quem vive nesse território, principalmente o pobre sem-terra ou com 

pouca terra, que vive da criação de animais e/ou da agricultura camponesa. A questão da falta 

de água é um desafio que tem sido encarado pelas famílias do Semiárido Brasileiro. 

                                                             
3 Municípios que integram a região do semiárido, conforme a Resolução Nº 115, de 23 de novembro de 2017, 

que ratifica a decisão do Conselho Deliberativo da Sudene em oficializar a nova delimitação do semiárido. 
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Na perspectiva de amenizar a escassez de água, algumas tecnologias sociais vêm sendo 

desenvolvidas nessa região, a exemplo do Programa ‘Um Milhão de Cisternas (P1MC), o qual 

simboliza um grande avanço na procura de amenizar o déficit hídrico e de alimentação no 

Semiárido. A região do sudoeste da Bahia, de modo geral, apesar das chuvas serem escassas, 

a população não tem o hábito de armazenamento da água de chuva, assim, iniciativas dessa 

natureza têm sido significativamente importante na vida das famílias camponesas dessa região 

e de todo semiárido. Diante a essa afirmação, observe o que relata um dos entrevistados, 

beneficiário com a construção da cisterna de consumo. 

É neste contexto que o Centro de Agroecologia no Semiárido (CASA)4, uma instituição 

sem fins lucrativos, entra em cena colocando em prática diversas ações, as quais têm ajudado 

a melhorar a vida dos camponeses e das camponesas e suas relações com o semiárido. 

As reflexões tecidas neste texto são construídas a partir de um trabalho de investigação 

tendo por base: análise de documentos e entrevistas realizadas com algumas pessoas que 

estiveram no início da criação do centro, da gestão atual e pessoas das comunidades rurais 

beneficiadas por ações desenvolvidas pelo (CASA).  

Com a realização da pesquisa, pretendeu-se conhecer as ações formativas desenvolvidas 

pelo centro, além de buscar identificar os benefícios ofertados aos sujeitos do campo, na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável, econômico e social, bem como o engajamento e 

protagonismo nas questões políticas da sociedade de modo geral.   

 

2 OS CAMINHOS DA PESQUISA: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Realizou-se uma pesquisa de campo, que é caracterizada quando o investigador 

“frequenta os locais que se verificam os fenômenos nos quais se está interessado, incidindo os 

dados recolhidos nos comportamentos naturais” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 17). Além 

disso, na pesquisa de campo há no estudo, uma aproximação autêntica entre o meio 

pesquisado e o pesquisador.  E para coleta de dados, utilizou-se de análise documental e 

entrevista semiestruturada, que será mais detalhada posteriormente.   

A pesquisa foi realizada nos parâmetros da investigação qualitativa. Segundo Bogdan 

e Biklen (1994), na abordagem qualitativa o investigador busca saber o modo como os 

                                                             
4 Está inscrito no CNPJ sob o nº 05.497.949/0001-62 e possui o Título de Utilidade Pública Municipal por meio 

da Lei 214 de 20 de novembro de 2007 e Título de Utilidade Pública Estadual através da Lei nº 11.037. 
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investigados definem suas experiências, interpretam o mundo em que vivem, qual o 

significado que dão a sua conduta e entre outros fatores. Deste modo, entende-se que na 

investigação qualitativa há um diálogo entre o pensamento do investigador e o pensamento 

dos participantes.  

Como instrumentos de coleta de dados, utilizou-se análise documental do “Livro de 

Atas’’ da instituição, a fim de identificar as ações formativas desenvolvidas pelo CASA. 

Além de entrevistas semiestruturadas seguindo um caráter flexível com a gestão e alguns 

responsáveis pela instituição, e beneficiários com a construção das cisternas. Bogdan e Biklen 

(1994, p.17) classificam como: “entrevista de estrutura flexível”, aquela que permite ao 

entrevistado colocar questões que não foram levantadas, permitindo-os responderem de 

acordo com sua perspectiva pessoal em vez de terem que se moldar a questões previamente 

elaboradas. 

No que se refere aos participantes, foram entrevistadas cinco (5) pessoas. Das cinco, 

duas foram pessoas que estão à frente da gestão do CASA. E as outros três (3) participantes, 

foram beneficiários com a construção das cisternas, os quais são identificados pelas iniciais 

dos seus respectivos nomes, com o intuito de preservar a identificação pessoal dos 

colaboradores com a pesquisa.   

E, para a obtenção dos dados, fez-se necessário desenvolver entrevistas com três (3) 

pessoas beneficiárias com as cisternas de consumo, que se dispuseram a responder algumas 

questões abertas, que tiveram como finalidade; saber quais mudanças significativas ou não as 

tecnologias sociais proporcionaram e proporcionam às famílias.  

Das três (3) pessoas entrevistadas beneficiarias com as tecnologias sociais, duas (2) 

são moradoras de um povoado no munícipio de Palmas de Monte alto –Ba. E uma outra 

entrevistada reside em uma comunidade no município de Riacho de Santana-Ba. Com a 

realização das entrevistas na instituição, buscou-se obter informações acerca de como 

acontece a gestão, quem são os responsáveis e pessoas que colaboram com a instituição, quais 

as dificuldades enfrentadas diante a atual conjuntura política do país e entre outras questões. 

Foram entrevistados duas (2) pessoas responsáveis pela instituição. 

Como critério de seleção para a entrevista com os beneficiários, buscou-se as pessoas 

que tivessem em suas residências ou que tivessem conhecimento a respeito da construção de 

algum tipo de cisterna. É válido destacar que os beneficiários entrevistados, além de conhecer 

as cisternas de consumo, conhecem também outros tipos de cisternas, como de barreiro, 

cisternas nas escolas, dentre outras.  
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Em suas falas, além de destacar a relevância das cisternas de consumo, mencionam 

também as contribuições dos outros tipos de cisternas na melhoria das condições de vida das 

comunidades rurais em geral.  

E como escolha das pessoas entrevistadas do CASA, o critério de seleção foi; 

conhecer a instituição e como se dá o processo de gestão. 

Para o registro das entrevistas, usou-se gravador e notas de campo, as quais 

subsidiaram no desenvolvimento da pesquisa, no processo de análise dos dados, pois 

comportamentos, muitas vezes, se expressam de forma mais sincera do que palavras e a 

“pesquisa de campo exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial e 

que tudo tem potencial para constituir uma pista” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). Deste 

modo, além de gravar as entrevistas em áudio, também foram feitas anotações no diário de 

campo sobre o processo da investigação. 

Ao analisar os dados, seguiu-se os passos propostos por Minayo (1994), para 

operacionaliza-los: primeiro ordenando os conteúdos por meio de um mapeamento de tudo o 

que foi obtido em campo “transcrições de gravação, releitura do material, organização dos 

relatos” (MINAYO, 1994, p. 78). Na sequência foram selecionados os trechos das entrevistas 

e das notas de campo, e, em seguida fez-se a classificação dos dados relevantes com base no 

referencial teórico, relacionando as falas com base nos autores estudados. Logo, a análise 

final consistiu em estabelecer articulações entre os dados coletados e os referencias teóricos.  

       Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

concordando em colaborar com o estudo realizado. A assinatura do TCLE é uma medida 

orientada pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que trata das questões éticas 

da pesquisa com seres humanos e a Resolução nº 510/16 das Áreas de Ciências Humanas e 

Sociais. 

 

3 NO SOL DE SETEMBRO, NASCE-SE UMA ESPERANÇA: O CENTRO DE 

AGROECOLOGIA NO SEMIÁRIDO 

 

Para o site www.casasemiarido.org.br, o Centro de Agroecologia no Semiárido (CASA) 

como uma rede formada por mais de três mil organizações da sociedade civil. Dentro desse 

segmento, tem-se a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) criada desde a década de 1980 

após intensas lutas sociais. Foi por meio da ASA, que passou a surgir preocupações maiores 

acerca da seca que assolava e ainda assola o semiárido brasileiro, e partir daí novas batalhas 
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foram acirradas a fim de minimizar os desafios e dificuldades enfrentados pelos sujeitos do 

campo do semiárido.  

           Ainda segundo informações retiradas do site, o CASA surgiu como resposta a uma 

demanda de agricultores/as familiares ansiosos pela formação e assistência em agroecologia, 

bem como trabalhar com tecnologias de captação de água de chuva por meio da construção de 

cisternas para consumo humano, para o uso, na produção e dessedentação animal.  

       O pontapé inicial se deu 1996 pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) da Diocese de 

Caetité-BA, em parceria com Paróquias e Pastorais da Igreja Católica, Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais, Associações Comunitárias e Instituições Públicas e Privadas, 

constituindo assim, uma política de Convivência com o Semiárido. O CASA com atuação no 

semiárido, nasce-se no sol de três de setembro de 2002, com sede e foro na cidade de 

Guanambi, estado da Bahia. É uma sociedade civil constituída pela união de pessoas para fins 

não econômicos, políticos e religiosos, com duração indeterminada, podendo ter escritório em 

outras cidades do estado. 

As primeiras tecnologias foram construídas com recursos oriundos da Cooperação 

Internacional Manus Unidas/Espanha, Congregação I. M. São Carlos Barromeo – 

Scalabrinianas e Cáritas Italiana, entre outros, geridos pela Comissão Pastoral da Terra. Com 

o intuito de ampliar o número de tecnologias de captação de água de chuva, criou-se um 

fundo rotativo, constituído a partir de contribuições financeiras oriundas das famílias que 

recebiam as tecnologias. Esta ação solidária possibilitou não apenas a ampliação do número 

de tecnologias, mas também garantiu melhor qualidade de vida às famílias e a fortalecer a 

ideia da convivência com o Semiárido. 

Enquanto Unidade Gestora Microrregional e Territorial o CASA executou tecnologias 

de captação de água de chuva do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e do Programa 

uma Terra e duas Águas (P1+2) em inúmeros municípios no estado da Bahia. Acompanhe a 

informação no quadro a seguir. 

 

Quadro 1- Munícipios que foram contemplados pelas tecnologias sociais executadas pelo 

CASA: 

 

                                                    Munícipios  

Guanambi Maetinga Oliveiras do Brejinhos 

Ibiacusse  Condeúba Matina 
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Lagoa Real  Piripá Macaúbas 

Malhada de 

Pedras 

Rio do Antônio  Iuiú 

Cordeiros Caculé Igaporã 

Guajerú Boquira Caturama 

Botuporã Bom Jesus da Lapa Palmas de Monte Alto 

Caetité Candiba Paratinga 

Pindaí Riacho de Santana Sebastião Laranjeiras 

Sítio do Mato Tanque novo Urandi 

Jacarací Licínio de Almeida Mortugaba  

Malhada   

  Fonte: Acervo do CASA. 

 

Até o momento já foram beneficiadas  mais de 20.884 famílias camponesas com 

acompanhamento, formação e orientação nas áreas de agroecologia e tecnologias de captação 

de água de chuva para consumo humano, dessedentação animal (de pequeno porte) e 

produção agroecológica, tais como: cisternas de consumo (16 mil litros – primeira água), 

cisternas para produção agroecológica e dessedentação animal – enxurrada e calçadão (52 mil 

litros), barragem subterrânea (aproximadamente 2,5 m x por 50 a 80 m de comprimento), 

barreiro trincheira familiar (600 m³), barreiro trincheira comunitário (1600 m³), bomba d’água 

popular (BAP), tanque de pedra, limpeza de aguadas (300 m³), implementação de quintais 

produtivos, viveiros de mudas e casas de sementes. 

Segue foto da tecnologia de captação de água de chuva do Programa Um Milhão de 

Cisternas (P1MC).  

 

     Fotografia 1 – Tecnologia social (P1MC) 

 



13 
 

 

  Fonte: Arquivo da autora - Município de Palmas de Monte Alto – Ba. 

 

Para executar os projetos e as ações, o CASA tem celebrado Termos de Cooperação 

Técnica e Financeira, concorrido a Editais ou chamadas públicas. Os recursos, em sua maior 

parte, foram financiados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar (MESA), Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco (CODEVASF) e Convênios e Termos de Contrato e Prestação de Serviço (TCPS), 

firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (SEDES) do 

Estado da Bahia, com o Instituto de Gestão das Águas e do Clima (INGÁ) do Estado da 

Bahia; com o Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS), através da Cooperação 

Espanhola; com a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN); com a Fundação Banco 

do Brasil, PETROBRAS e Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do Estado da Bahia.            

Nessa perspectiva de atuação, o CASA além de atuar em todo o semiárido defendendo 

os direitos dos povos e comunidades da região, visa a participação das entidades envolvidas 

pela busca do desenvolvimento sustentável pautados nos valores culturais e de justiça social 

dos camponeses e camponesas. 

Nesse sentido, suas ações têm abrangido a valorização e o fortalecimento da economia 

popular, a educação contextualizada, a comunicação popular, as práticas agroecológicas, 

direitos humanos e de respeito às diferenças. A vida dos povos do Semiárido que vivem e 

trabalham no campo é a matriz principal das ações do CASA, lutando diariamente pela 

convivência com o semiárido e pela segurança alimentar dos sujeitos que constroem seus 

modos de viver e trabalhar no campo.  



14 
 

4 A GESTÃO DO CASA: DESAFIOS E ENFRENTAMENTOS NA CONSTRUÇÃO 

DE PROCESSOS DE    CONVIVÊNCIA NO SEMIÁRIDO 

       A equipe de responsáveis e colaboradores do CASA é constituída por pessoas que 

realizam trabalhos voluntários de maneira formal e informalmente, com intuito de contribuir 

com um novo paradigma de convivência com qualidade dos povos do campo   no Semiárido 

Brasileiro. 

       Dentre os responsáveis pela gestão da instituição, pode-se mencionar; a direção que é 

composta por um/a diretor/a geral, um/a tesoureiro/a e um/a secretário/a que têm a função de 

realizarem trabalhos no âmbito da gestão da instituição. Há também o conselho fiscal, que é 

composto por três representantes, que ao reunir-se a diretoria geral forma um único membro, 

com 6 titulares. E, cada titular é subsidiado por um suplente que exercerá sua respectiva 

função. Deste modo, se qualquer um dos titulares se afastarem ou desistirem do seu cargo por 

algum motivo, poderá ser substituído por seus suplentes.  

       Segundo Z.C (2018), já se passaram pela diretoria geral do CASA, aproximadamente 10 

gestores desde o ano de fundação até a atualidade. Ele ressalta ainda que, todos os gestores 

que passaram pela instituição desde a fundação até os dias de hoje, foram agricultores e 

sindicalistas. Assim, pode-se considerar que são pessoas que conhecem de perto os 

verdadeiros objetivos sociais do CASA, que é a luta diária pela convivência com o semiárido 

e pela segurança alimentar dos sujeitos do campo.  

       Do ano 2002 até abril de 2018, o cargo de diretor geral era ocupado por dois anos. Em 

abril de 2018, houve uma reformulação no estatuto que garante o cargo da direção geral por 4 

anos, para quem estiver disposto a assumir.  

       Ainda segundo Z.C (2018), “o CASA também conta com ajuda dos colaboradores, que 

são pessoas que atuam de forma direta e indiretamente na organização e desenvolvimento das 

ações realizadas pela instituição”. Colaboradores tais como: professores, associações, 

agricultores, representantes de paróquias, dentre outros. 

                 O entrevistado J.V.B (2018), também responsável pelo desenvolvimento das ações 

no CASA em sua fala lembra que; a instituição de uns anos para cá vem passando por 

inúmeros desafios e dificuldades referente aos investimentos financeiros, destinados a 

realização dos projetos realizados pela instituição, devido aos grandes cortes feitos pelo atual 

governo federal. São cortes consideráveis, que interfere diretamente no andamento de vários 

projetos já iniciados e outros idealizados. “A nossa sorte é o governo estadual que ainda 
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colabora com o CASA.  O atual governo federal quase que acabou com tudo, não está sendo 

fácil para instituição, mas seguimos a luta, pois desistir seria entregar ‘de bandeja’ as 

conquistas que com muito esforço foram alcançadas até aqui’’. J.V. B (2018). 

       Desta forma, nota-se que diante a atual conjuntura política do país, o CASA também vem 

sofrendo com os cortes expressivos que o atual governo tem aplicado em vários setores 

públicos no país. Desde a educação, saúde, segurança e mesmo os projetos sociais que 

contribuem para o desenvolvimento e soberania da nação. 

        

5 EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: AÇÕES FORMATIVAS DO CASA 

   

Entende-se por educação contextualizada, a alternativa de aproximação entre 

escola/comunidade, e, é também uma maneira de permitir a socialização dos sujeitos que 

estão envolvidos através de trocas de conhecimentos e de experiências. No âmbito da 

educação escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96, ressalta-

se a necessidade de que os educadores levem em consideração meios da realidade e 

contextualização em suas práticas de ensino.  

Muitas vezes, ignoramos a diversidade, as especificidades e outros aspectos que são 

características inerentes aos sujeitos do campo. E, ao agirmos desta forma, estamos 

contribuindo de maneira direta e indiretamente para o não desenvolvimento intelectual e 

social destes sujeitos.  

 Segundo Silva (2010, p.3), “contextualizar é problematizar o objeto em estudo a partir 

dos conteúdos dos componentes curriculares fazendo a vinculação com a realidade situando-

os no contexto e retornando com um novo olhar [...]’’. E, nota-se que é neste viés que o 

CASA ao realizar inúmeras ações concretiza seus objetivos, os quais se baseiam nos 

fundamentos e princípios da “Educação do Campo e “Educação Popular”, alicerçados nos 

valores e atitudes dos povos do campo. 

Compreende-se que, o papel do educador social, é contribuir para além da formação 

cognitiva intelectual, visando não somente o ingresso no mercado de trabalho, ou mesmo para 

se preparar para uma vaga em determinado vestibular, concurso ou qualquer outra atividade 

que requer resultado quantitativos e com respaldo imediatista.  O CASA ao realizar estas 

ações, aproxima dos povos do campo e contribui para o fortalecimento da cultura camponesa 

e da educação contextualizada no campo:                  
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Quando se trata da educação no Semiárido Brasileiro a intencionalidade da 
contextualização é compreender a História desse lugar que tem sido contada e 

passada de geração em geração encortinando as potencialidades do lugar e 

desenhando, em lugar da boniteza, como fala Freire, a feiúra, destacando muito mais 

os envergonhamentos dos quais sempre fala o professor Josemar da Silva Martins 

(Pinzoh) (2006), quando justifica a importância da contextualização da educação no 

Semiárido Brasileiro. (SILVA, 2010, p.2 Grifo do autor). 

 

Nesse sentido, entende-se que a educação no campo é um “direito nosso” e “dever do 

estado”. Portanto, não basta somente a oferta dessa modalidade de educação na base da 

adaptação, como prevê a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 9394/96. É 

necessário que ela aconteça dentro de todos os critérios de uma educação de qualidade. E, um 

desses critérios é que ela seja contextualizada e inclusiva contemplando todos os sujeitos do 

campo em suas mais variadas especificidades e diversidades.  

Para Caldart (2012, p.261) “a Educação do Campo não é para nem apenas com, mas 

sim, dos camponeses, expressão legitima de uma pedagogia do oprimido”. A mesma autora 

ainda ressalta que a Educação do Campo reconhece e trabalha com “a riqueza social e humana 

da diversidade de seus sujeitos: formas de trabalho, raízes e produções culturais, formas de 

luta, de resistência, de organização, de compreensão política, de modo de vida” (CALDART, 

2012, p.262). 

Assim, a Educação do Campo permite aflorar por meio dos processos formativos as 

contradições, as lutas, as resistências e os diferentes modos de produções de existências dos 

sujeitos do campo, promovendo tensões e transformações nas relações humanas. E assim 

sendo, o CASA como um espaço de educação não escolar, em suas ações formativas, 

desenvolve atividades, com intuito de transformar e fazer a diferença. Observe a imagem a 

seguir em que a instituição realiza um evento voltado aos jovens de Guanambi e região, 

promovendo a educação contextualizada no ponto de vista da Educação do Campo. 

O CASA como espaço formativo vem cooperando de forma expressiva com a educação 

dos sujeitos do campo. Além disso, o trabalho desenvolvido pela referida instituição tem ido 

na contramão do pensamento colonizador dos povos do campo e da cidade. Pode-se dizer que 

a partir da pesquisa realizada compreende-se o CASA busca: 

 

Elucidar uma experiência que surge na contramão da concepção colonizadora e vem 

construindo processos pautados no conhecimento para a emancipação a partir da 

ótica da Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro 

(SILVA et al, 2018, p.108). 
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Ao disseminar o conhecimento em suas ações por meio de palestras, cursos, encontros 

e oficinas de formação e conscientização, o CASA, evidentemente colabora para e com a 

formação social, econômica e sustentável dos sujeitos do campo.  

        No quadro a seguir, tem-se uma amostra das ações formativas desenvolvidas nos anos de 

2017 e 2018. 

 

Quadro 2 – Ações formativas desenvolvidas pelo CASA (2017-2018) 

Encontros/palestras/cursos 

e oficinas 

Quando? Para quem? 

ENCONTRO 

TERRITORIAL: Organizar, 

resistir e produzir para viver 

bem no Semiárido 

08 e 09/06       

2017 

Líderes comunitários, movimentos e 

organizações sociais e sindicais do campo e 

da cidade, educadoras e educadores, 

membros de Comissões Municipais e 

agricultores(as) familiares beneficiários(as) 

das tecnologias sociais de captação de água 

de chuva de diversos municípios da região 

sul/sudoeste da Bahia. 

Encontro Territorial do 

Programa Cisternas nas 

Escolas, com o tema: 

“Cisternas Escolares e 

Educação Contextualizada 

para a Convivência com o 

Semiárido”. 

  

 

18/06/2017 

Comissões Municipais da ASA, poder 

público municipal, diretores(as), 

educadores(as) e coordenações pedagógicas 

das escolas do campo dos 06 municípios 

contemplados com o Programa Cisternas nas 

Escolas (Licínio de Almeida, Urandi, Iuiú, 

Sebastião Laranjeiras, Caetité e Riacho de 

Santana), Conselho de Desenvolvimento do 

Sertão Produtivo (CODESP), Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB) – Campus de 

Guanambi e IF Baiano – Campus de 

Guanambi, além da participação de 

pedreiros da ASA. 

Encontro de Comissões 

Executivas Municipais do 

Programa Cisternas nas 

Escolas e do Programa Uma 

Terra e Duas Águas (P1+2). 

15 e 16/05/ 

2018 

Escolas, e famílias agricultoras de 

Mortugaba Jacarací, Malhada e Matina. 
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3° Acampamento Regional 

da Juventude! 15,16 e 17/ 

2018 

 Juventude de Guanambi e região. 

Curso de GAPA (Gestão de 

Água para a Produção de 

Alimentos) no Município de 

Sebastião Laranjeiras-BA. 

 

14 e 16/06 

2018 

Representantes de 23 famílias de 

agricultoras familiares. 

Fonte: Acervo do CASA.  

 

 

Entende-se que o CASA contribui de forma direta e indiretamente com a educação do 

campo e a educação popular com suas atuações formativas (cursos, palestras oficinas e etc.), 

pois nestas ações que são realizados pela instituição que, os sujeitos do campo se informam 

sobre assuntos dos seus interesses (políticas, economia, direitos/deveres a educação, saúde e 

entre outros), socializam dúvidas e conhecimentos. E ao mesmo tempo, vai (re) construindo 

concepções e práticas de formação dos povos do campo.  

É importante destacar que, segundo nos relataram pessoas que estão na gestão no 

CASA, muitas famílias deixam de participar das atividades desenvolvidas, pois anseiam 

surgir situações, questionamentos que não deem conta de responder ou mesmo resolver. A 

população do campo muitas das vezes se cala nos espaços de fala, com medo de “errar” em 

suas colocações. Todavia, pudemos perceber com a pesquisa que os encontros de formação do 

CASA, são bastantes dialógicos, abertos para que todos e todas falem, expressem, se 

posicionem diante a qualquer fato que possa ocorrer nestes momentos formativos. 

Neste sentindo, Pereira e Baleeiro (2013, p.111), afirma que: 

 

A educação no Contexto do Semiárido visa desenvolver um novo olhar sobre a 

região, ressignificando o papel da escola, para que esta seja apropriada ás diversas 

regionais e promova o conhecimento que contribua para a valorização das 

experiências dos sertanejos e sertanejas e para o desenvolvimento humano e 

sustentável da região, estabelecendo uma relação entre o que se aprende na escola e 

o que se vive no campo. 

 

Portanto, evidencia-se que as atuações efetivadas pela instituição CASA, contribuem 

de forma expressiva para a educação social dos sujeitos do campo, de modo que, ao 

desenvolver e realizar ações de cunho formativo, na perspectiva da educação do campo e 



19 
 

educação popular, oportuniza que todos participem, por meio de questionamentos e 

colaborem com as trocas de experiências de vida.  

 

6 AS TECNOLOGIAS SOCIAIS MUDANDO A VIDA DAS FAMÍLIAS DO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

As tecnologias são mais remotas do que pensamos. Acreditam que, tecnologias são 

apenas alguns instrumentos eletrônicos e esquecem que tudo que surgem e vem surgindo ao 

longo dos anos é, e são consideradas tecnologias. Sejam elas tecnologias digitais, desde a 

descoberta de se fazer fogo usando pedras, ferramentas para caçar e pescar pelos primatas, ou 

mesmo o mais novo aparelho de celular inventado pelo homem moderno, são tecnologias que 

vem evoluindo com o passar dos anos.  

Segundo Kenksi (2012, p.15) “as tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. 

Na verdade, foi a engenhosidade humana, em todos os tempos que deu origem às mais 

diferenciadas tecnologias. O uso do raciocínio tem garantido ao homem um processo 

crescente de inovações. ’’ Temos diversos tipos de tecnologias, seja na área da educação, da 

informação, bem como as chamadas tecnologias sociais, que ganharão evidência neste texto.  

       No entendimento de Maciel e Bordin (2013, p.3): 

 

O conceito de Tecnologia Social é recente, polissêmico e, ainda, polêmico, razão 

pela qual faz sentido problematizar a sua definição, a partir do seu adensamento à 

luz da produção do conhecimento e, especialmente, das experiências que vem sendo 

desenvolvidas. 

 

 

Neste sentido, as tecnologias sociais são ferramentas capazes de resolver ou amenizar 

algum tipo de problema social. Este tipo de tecnologia visa atender quesitos de naturalidade, é 

de fácil aplicabilidade, gera grandes impactos sociais de forma positiva e é de baixo custo em 

sua maioria. E se tratando do seu contexto social e político, surgem com empenhos na 

preparação de políticas sociais de inclusão, métodos e técnicas realizadas, possíveis na 

interação com a população que representam alternativas que facilitam e possibilitam 

melhorias das condições de vidas e consequentemente, promove inclusão social. 

Desse modo, compreende-se que a convivência com o Semiárido tem o significado da 

cultura da reserva. Reserva de água para diversos usos - consumo humano e de animais, 

produção de alimentos para família e para a criação animal.  
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O primeiro programa desenvolvido pela ASA, no início dos anos 2000, tinha como 

objetivo atender a uma necessidade básica da população no campo: água de beber. Com esse 

propósito nasce o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) que proporciona o 

armazenamento de água da chuva em cisternas construídas com placas de cimento ao lado das 

casas das famílias que vivem na zona rural dos municípios do semiárido brasileiro. As 

famílias passam a ter água potável a alguns passos de suas casas. É o que podemos chamar de 

democratização da água. As famílias saem da condição de buscar água nos grandes açudes, 

muitas vezes construídos em terras particulares e passam a ser a gestoras de sua própria água. 

Nesta perspectiva, segundo Maciel; Fernandes (2011, p.148): 

  

As tecnologias sociais têm emergido do cenário brasileiro como um movimento de 

‘de baixo para cima’, que se caracteriza pela capacidade criativa e organizativa de 

segmentos da população em geral alternativas para suprir as suas necessidades e/ou 

demandas sociais. Não constituem, ainda, em políticas públicas, mas vem obtendo 

um reconhecimento crescente no que se refere a sua capacidade de promover um 

novo modelo de produção da ciência e da aplicação da tecnologia em prol do 

desenvolvimento social. 

 

 

Antes da implantação das cisternas, muitas famílias das comunidades rurais do 

semiárido brasileiro utilizavam água de lagos, açudes e barragem, que em sua maioria não 

estava apropriada para o consumo, devido serem poluídas, contaminadas, impróprias para o 

consumo humano. A implantação das cisternas (primeira água) tem possibilitado aos sujeitos 

do campo o consumo de água com qualidade, sem correr o risco de contaminação.  

A partir da implementação das diversas tecnologias sociais já explicitadas 

anteriormente a sociedade civil passa a ter um novo olhar sobre a seca e, pensar em estratégias 

úteis ao sistema de convivência com o semiárido, na perspectiva de minimizar o sofrimento 

do sujeito do campo, proporcionar um melhor consumo de água de qualidade e alimentos 

saudáveis, ou seja, melhor convivência com o semiárido, utilizando das tecnologias sociais 

(cisternas para produção agroecológica e dessedentação animal – enxurrada e calçadão, 

barragem subterrânea, barreiro trincheira familiar, barreiro trincheira comunitário, bomba 

d’água popular (BAP), tanque de pedra, limpeza de aguadas, implementação de quintais 

produtivos, viveiros de mudas e casas de sementes). São diversas experiências desenvolvidas 

pela CASA, as quais têm mostrado que é possível conviver com e no semiárido brasileiro. 

Para Zapata (2004 apud, ALVES, L; ALVES, W. 2014), a construção das cisternas 

contempla valores como autonomia, democracia, igualdade da pessoa humana, solidariedade, 

equidade e respeito ao meio ambiente. Nessa perspectiva, compreende-se que as cisternas são 
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consideradas como um grande avanço, no que se refere às políticas públicas no semiárido, 

uma vez que há sustentabilidade difundida nas regiões contempladas com estas tecnologias, 

que permitem a captação de águas de chuvas, permitindo assim as adaptações ao período de 

estiagem prolongada.  

Além de contribuir para a redução de doenças provocadas pela água contaminada 

antes consumida pela maioria da população, já referido anteriormente, na opinião de Z.C. 

(2017): 

 

“Com as cisternas de produção e barreiros trincheiras as famílias podem produzir 

hortaliças e frutas que ajudam a melhorar a qualidade da alimentação garantindo 

maior segurança alimentar. Outro benefício alcançado diz respeito ao tempo antes 

gasto para o transporte de água, trabalho executado principalmente pelas mulheres. 

Com a água perto de casa sobra mais tempo para outras atividades”.  

 

Nos últimos anos, a chuva nas regiões semiáridas tem sido abaixo da média esperada. 

Devido a essas alterações, puderam ser pensadas em estratégias de como minimizar os efeitos 

deixados pela longa seca, que assolam a região do semiárido. A partir dessa problemática é 

que se pensou em como armazenar as águas da chuva, para serem usadas no período de 

estiagem, sendo também uma alternativa que unida a outras políticas públicas, amenizam o 

sofrimento dos camponeses e camponesas.  Com isso, foram construídas 18.564 cisternas pelo 

CASA até a atualidade. 

Na concepção de Pontes e Machado (2009), a estratégia de construir cisternas com 

melhor relação custo-benefício e seu uso representa o acesso de uma água de qualidade e 

mudança efetiva na vida das pessoas que vivem e trabalham no campo do semiárido 

brasileiro. 

As cisternas de modo geral, sejam elas de captação de água de chuva para consumo 

ou as de barreiros são grandes conquistas para a população do campo, as quais têm 

contribuído para a diminuição do sofrimento do povo do campo que não migrou para as 

capitais em busca de melhores condições de vida.  Alves (2013, p.36) assevera que: 

 

Muitos agricultores optaram pela fuga dessas regiões, elevando os altos índices de 

migração. Do mesmo modo, muitos sertanejos partiram para o Norte, Centro Oeste e 

Sudeste, a procura de trabalho permanente e melhores condições de vida. Este 

quadro expressa a falta de recursos econômicos, de políticas públicas adequadas, 
resultando em desigualdades que se estabelecem no Semiárido entre pequenos 

produtores e grandes fazendeiros. 
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A construção das cisternas tem proporcionado melhorias significativas nas vidas das 

famílias beneficiadas, dentre elas: não consumir mais água contaminada, não se deslocar a 

longa distância a procura de água para o consumo humano, provocando sérios problemas de 

saúde (desvio na coluna, por exemplo) por conta do excesso de peso. Além de ter aumentado 

à frequência escolar dos alunos do campo, uma vez que ao irem à busca de água longe, 

acabavam perdendo o horário de aula e desmotivavam em participar das atividades, por conta 

do cansaço excessivo; diminuiu-se também de forma expressiva a incidência de doenças 

epidêmicas (ALVES, 2013). 

Nesta perspectiva, não podemos deixar de mencionar a situação crítica das mulheres 

e crianças, antes da construção das cisternas. Como sabemos, na sua grande maioria, são as 

principias responsáveis pelas atividades domésticas e guardar a água é uma destas atividades 

que as mulheres e as crianças são encarregadas de realizarem. 

 Ainda neste contexto, para Alves (2013, p.37), “as mulheres e crianças diretamente 

eram as mais afetadas, pois eram os responsáveis pela água da casa, tendo que caminhar 

quilômetros para buscar água carregando, a sobre a cabeça e ocupando boa parte do seu dia 

com esta atividade’’. Deste modo, no que diz respeito as melhorias e qualidade de vida da 

população do campo, depois da construção das cisternas de cimentos e placas, fica evidente os 

benefícios na vida da população, principalmente na vida das crianças e das mulheres. Depois 

da aquisição das cisternas não precisaram mais ir à procura de água tão longe, e não 

necessitam consumir água contaminada, interferindo na qualidade de vida. 

Segundo um dos responsáveis pelo CASA (Z.C, 2017), o projeto de cisternas vem 

sendo realizado desde a década de 1980 pelos constituintes da Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA), que é composta por: Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, associações de 

trabalhadores rurais, dioceses, pastorais da Igreja Católica, e ONGs que já desenvolviam 

alternativas compatíveis às necessidades do semiárido.  

A ASA congrega três mil organizações da sociedade civil que atuam no semiárido 

junto aos camponeses, as quais implementam seus programas em parceria com entidades de 

comprovada capacidade gerencial e experiência na construção de cisternas, denominadas 

Unidades Gestoras (UGs) presentes em todo semiárido nordestino e no norte de Minas Gerais. 

 Uma destas UGs é o CASA, localizado em Guanambi-Ba e que tem ou teve atuação 

em todos os municípios do Território de Identidade Sertão Produtivo, Velho Chico, Bacia do 

Paramirim e Vitória da Conquista. Além da ASA, outras organizações, ou mesmo órgãos de 
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estado como a CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional) executam projetos de 

construção de cisternas. (Z.C, 2017).  

       Sobre a importância das cisternas para as famílias que moram nessas regiões, Z.C (2017) 

ainda destacou que: 

 
A água de chuva captada e armazenada nas cisternas acabou de vez com escassez de 

água para beber para a grande maioria das famílias empobrecidas da região 

Semiárido, visto que atualmente mais de um milhão de famílias foram atendidas. 

Somente a ASA construiu 602.852 cisternas que beneficiou cerca de 2.455.483 de 

pessoas de um modo geral. E nos 19 municípios que compõe o Território do Sertão 
Produtivo, Velho Chico, Bacia do Paramirim e Vitória da Conquista. Total de 

18.564 cisternas construídas pelo CASA, distribuídas nos diversos municípios que 

sofrem com a seca prolongada na região. 

 

 

        Diante das colocações do responsável pelo CASA, nota-se que as construções das 

cisternas, apresentam inúmeros benefícios para a população do campo das regiões semiáridas 

brasileiras. Com as cisternas de produção e barreiros trincheiras as famílias podem produzir 

hortaliças e frutas que ajudam a melhorar a qualidade da alimentação, garantindo maior 

segurança alimentar. Sem falar nos benefícios das outras cisternas, presentes nas escolas, que 

acumulam água de qualidade para o consumo humano dos alunos, docentes, funcionários e 

outros.  

 A seguir, falaremos separadamente das seguintes tecnologias sociais desenvolvidas 

pelo CASA: Cisternas de produção – Consumo humano; Cisternas de produção – Enxurrada e 

Cisternas nas Escolas. 

 

6.1 Cisternas de produção – Consumo humano  

  

A cisterna de consumo é uma tecnologia social que comporta até 16 mil litros de água. 

Esta quantidade de água serve para atender a demanda das famílias, composta por até 6 

pessoas, por um tempo longo de até oito meses, cujo período é considerado o tempo de 

estiagem que enfrentamos na região Semiárida. Essas cisternas são construídas do lado da 

casa, no intuito de aproveitar a água da chuva que cai do telhado através de calhas. São 

semienterradas, possuem placas de identificação, calhas, cadeados uma bomba para a retirada 

da água e etc. (ASA BRASIL, 2000). 
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  Segundo Conti e Schroeder (2013) a ASA aposta que a captação e o armazenamento 

adequado da água da chuva são alternativas para se adaptar às condições ambientais da região 

semiárida, tanto sob o ponto de vista produtivo quanto ao econômico.   

      

6.2 Cisternas de produção – Enxurrada  

As cisternas de enxurradas, também consideradas tecnologias sociais, têm como 

principal objetivo o aproveitamento da água da chuva que é escoada superficialmente em 

estradas. As águas que são aproveitadas contribuem significativamente para o aproveitamento 

das águas natural da passagem superficial que ocorrem na região semiárida, no nordeste 

brasileiro. 

Para a EMBRAPA (2016, p.1, apud CAVALCANTI, 2016) “Os estudos 

climatológicos demonstram que no nordeste semiárido é registrada uma precipitação 

pluviométrica anual considerável, chegando a valores de 700 bilhões de metros cúbicos. 

Todavia um percentual anual significativo dessa precipitação, 36 bilhões, perde-se por 

escoamento superficial’’. Então, entende-se que há um volume considerável na região 

semiárida. Deste modo, percebe-se que o que causa transtornos referente a falta d´agua para 

essas famílias é o não aproveitamento correto da água da chuva, nas regiões que sofrem com a 

seca. E as cisternas de enxurrada vieram para armazenar a água da chuva, e assim possibilitá-

los um melhor aproveitamento. 

        Vale lembrar que as “Cisternas de Enxurrada” segundo a ASA Brasil (2013, p.10): 

 

É uma tecnologia social que serve para armazenar a água da chuva e tem ajudado a 

melhorar a qualidade de vida de muitas famílias agricultoras no Semiárido 

brasileiro. O terreno é utilizado como área de captação. Para a filtragem da água são 

utilizados dois tanques de decantação. Essa água escoa através de canos para a 

cisterna que tem capacidade para guardar até 52 mil litros de água. 

 

  Diante da afirmação acima, compreende-se que a cisterna tem uma capacidade expressiva de 

acúmulo de água da chuva. Recomenda-se às famílias beneficiadas com as cisternas de enxurradas o 

uso da água para o cultivo de hortaliças, ervas medicinais, criação de pequenos animais, além do 

beneficiamento de frutas, entre outras funções. 

  A ASA Brasil (2013) afirma que com a construção destas cisternas, certifica-se que as famílias 

terão alimentos de forma agroecológica, e assim garantem uma alimentação nutricional de qualidade. 
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Além de evitar que água evapore rápido através do armazenamento, e assegura água no período de 

estiagem, para animais de pequeno porte.   

.  

6.3 Cisternas nas Escolas  

  Com o objetivo de levar água para as escolas do campo da região semiárida, o projeto 

Cisternas nas Escolas, que permite acumular até 52 mil litros de água é uma das tecnologias 

sociais do programa P1MC pensada e colocada em prática para o armazenamento da água da 

chuva nas escolas rurais. A implantação das cisternas nas escolas, significa oferecer água de 

qualidade para os estudantes, professores e funcionários das escolas do campo.  

Para a ASA Brasil (2013), o projeto Cisternas nas Escolas, abrange os Estados de 

Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Sergipe, Paraíba, Alagoas e 

Pernambuco. Estados que sofrem com a seca prolongada, e muitas das vezes as escolas não 

tinham água de qualidade para oferecer para a realização da merenda e consumo dos alunos. 

Vale lembrar, que nesta lista dos noves estados que fazem parte do semiárido brasileiro, inclui 

também as escolas de comunidades quilombolas e indígenas. 

É perceptível que com a chegada das cisternas nas escolas e o armazenamento de água 

das chuvas, as crianças têm de fato efetivado o direito a garantia do consumo de água de 

qualidade. Ressalta-se que os municípios que são contemplados com as cisternas nas escolas 

do campo recebem uma formação no ponto de vista da educação contextualizada, pautando o 

respeito, a valorização dos contextos, as identidades, a cultura e a diversidade da região, ou 

seja, a valorização da vida das pessoas e do lugar em que vivem.  

Nesse sentido, o projeto “Cisternas nas Escolas’’ além de melhorar a qualidade da 

água consumida por aqueles que estão nas escolas do campo, tem como objetivo (re) pensar a 

educação que é ofertada aos povos do campo. 

 

7 ANÁLISES E PERCEPÇÕES DOS ENTREVISTADOS BENEFICIÁRIOS COM AS 

TECNOLOGIAS SOCIAIS 

 

A construção das cisternas nas comunidades rurais, representa um grande avanço no 

que se refere o uso das tecnologias sociais para os sujeitos do campo. Assim, como 

mencionada anteriormente, esses tipos de tecnologias são considerados ferramentas 

indispensáveis na vida dos seres humanos. Quando bem aproveitadas, são capazes de 
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solucionar ou amenizar problemas de caráter social e econômico. É compreensível ainda que 

as cisternas são recursos imprescindíveis que valorizam culturas e garante a soberania dos 

povos do campo.   

Fica evidente os benefícios e transformações na vida dos sujeitos do campo com as 

construções das cisternas, a partir da análise da fala de alguns moradores entrevistados, que 

são beneficiários com as tecnologias sociais.  

Em diálogo com uma pessoa contemplada com a cisterna de consumo em sua 

residência, ela relata que: 

 

A construção das cisternas foi de grande importância para nós, uma vez que a nossa 
comunidade há anos vem enfrentando dificuldades por conta da falta d’água, 

principalmente a água para beber. Tínhamos que deslocar de nossas casas, até 

algumas propriedades privadas distantes de casa, por inúmeras vezes em busca de 

água considerada limpa. [...] corríamos o risco de ser colocadas para fora das 

propriedades pelos donos, pois estes não aceitavam as invasões em muitas das vezes 

que aconteciam. Agora posso dizer que temos qualidade de vida, graças a Deus (T.S, 

2018). 

 

 

É notória a relevância que as construções das tecnologias sociais trouxeram na vida dos 

beneficiários entrevistados, principalmente, com as cisternas de consumo. É do conhecimento 

de todos, que antes da chegada das cisternas de consumo na região semiárida, muitos moradores 

do campo consumiam água de açudes, lagoas ou riachos. Na fala abaixo de G.S (2018) é 

possível verificar a afirmação:  

 
Foi uma benção essas ‘caixas’ aqui. Aahh!!! Bebemos água doce e de qualidade. Se 

fosse fazer com o nosso dinheiro uma ‘caixa’ dessa, acho que nem conseguia porque 

é muito cara. Ela é bem-feitinha, né!? São bonitas e deixa a água bem fresca. 
Quando guardava a água nos galões de plásticos a água ficava fervendo de quente, 

pois plástico esquenta e o material das ‘caixas’ não. Pior que nem geladeira tinha. 

 

 

A água consumida em sua maioria era de péssima qualidade; poluídas, salobras e era 

preciso se deslocar a longas distâncias a procura de água para beber e cozinhar. Na fala da 

beneficiaria G.S (2018) é também perceptível a importância das cisternas de consumo para o homem do 

campo: 

 
Graças a Deus, e, ao governo bom que tínhamos na época que as cisternas chegaram 

aqui pra nóis. Menina... essas cisternas aqui no nosso povoado foi a melhor coisa 

que inventaram pra “nois” aqui da roça. A água agora é doce, fria e limpa. É só 

pegar na cisterna e beber.  Antes tínhamos que pegar água em barragens aqui das 

redondezas, e nem sempre a água estava limpa, mas como não tinha outro jeito, 

usava assim mesmo para tomar banho, lavar roupas/pratos, cozinhar e beber. 
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Nota-se que a construção das cisternas de consumo e as cisternas nas escolas tem um 

valor imensurável na nossa região, uma vez que proporcionou aos moradores do campo o 

acesso a água de qualidade. Mudanças de forma positivas e significativas foram identificadas 

ao entrevistar alguns dos beneficiados com a cisternas. 

 Sobre o significado da construção da cisterna na vida de uma das famílias entrevistadas; a 

beneficiaria S.C.P (2018), aponta que, “após sermos beneficiados com a ‘caixa cisterna’, rsrs... Nossa 

vida mudou muito, temos água limpa e tratada em nosso terreiro, o sofrimento de estar pra cima e pra 

baixo buscando água acabou. Era um labuto sem fim, a luta em busca d´água acabou”.  

Ao analisar a fala dos entrevistados, compreende-se que as mudanças na qualidade de vida dos 

sujeitos do campo são notáveis e reconhecidas. É a constatação da importância das políticas de 

convivência com o semiárido. 

 A entrevistada S.C.P (2018) destaca também em sua fala a importância das cisternas nas 

escolas: 

 

Durante muitos anos a população do campo foi esquecida, mais graças aos projetos e 

programas sociais que o governo de Lula trouxe pra nois tem melhorado bastante a 

vida do povo da roça. Hoje em dia temos as cisternas aqui no terreiro de casa e 

temos também cisternas nas escolas da roça. Antes nossos filhos levavam água de 

casa, quente e poluída, hoje bebem água limpa e fresca nas torneiras das escolas. O 

sentimento que fica é de gratidão, pois água é vida. 

 

Fica evidente as mudanças positivas geradas pelas construções das cisternas para os 

camponeses e camponesas do Semiárido brasileiro. São relatos que nos levam a compreender  

que, problemas como a ida em busca de água longe e com o sol escaldante não existem mais. 

Além de notar que diante as falas dos beneficiários o índice de moradores do campo, com 

doenças causadas por água contaminadas tem diminuído de forma consideravelmente. 

 Em seu relato, a entrevistada G.S (2018) afirma que, “ninguém escuta mais falar de vizinho 

com alguma doença causada por água suja que bebe. Antes a água era suja, contaminada com veneno 

que jogávamos nas roças. Não morria muita gente, acho que pela misericórdia de Deus. Não gosto nem 

de lembrar”.  

Assim, pode-se concluir que são inúmeros e imensuráveis os benefícios que as tecnologias 

sociais trouxeram e trarão às famílias do semiárido. Ao realizar as entrevistas com os beneficiários, 

percebe-se que o sentimento de cada um é de gratidão, por reconhecerem que as cisternas têm 

contribuído expressivamente para a melhoria das condições de vida da população do campo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao realizar a pesquisa no CASA, fica evidente as contribuições que a instituição 

oferece aos camponeses e camponesas na região semiárida do país. Melhorias essas, que são 

identificadas através das inúmeras atuações significativas que a instituição vem 

desenvolvendo aos longos dos anos, desde a sua fundação até os dias de hoje.  

 O CASA através de suas ações, contempla de forma direta e indireta lacunas, que os 

sujeitos do campo foram e são privados por muitos anos, em consequências de alguns 

entraves em suas trajetórias de vida. Assim, ao desenvolver projetos e ações pensadas nas   

melhorias, garantia e qualidade de vida dos sujeitos do campo, o CASA sem dúvida contribui 

consideravelmente para o fortalecimento da economia popular, da educação contextualizada, 

das práticas agroecológicas, e, outros fatores que estão diretamente ligados a qualidade de 

vida dos povos do campo; matriz principal das ações do CASA. 

 Portanto, ao analisar a atuação do CASA como agente de transformações e mudanças 

de melhorias de vidas dos povos dos campos, através do “Livro de Atas e as entrevistas 

semiestruturadas realizadas com a gestão da instituição, e, beneficiários com as tecnologias 

sociais. Percebe-se que as ações formativas e colaborativas desenvolvidas pela instituição, 

contribui significativamente para a vida das famílias que vivem no campo.  

Assim, pode se dizer que através dessas ações já desenvolvidas e pensadas para as 

populações do campo, fortalece a cidadania, garante a soberania alimentar, possibilita uma 

política de convivência de forma agroecológica com o meio ambiente e consequentemente 

potencializa a inclusão social com igualdade e equidade de direitos. 
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