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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta Tese tem como título Você tem sede quê? O programa de cisternas na promoção 

da segurança alimentar no Semiárido brasileiro. O trabalho está organizado conforme a 

padronização aprovada pelo colegiado do Doutorado local e está composto de: introdução 

geral, contendo a revisão bibliográfica do conjunto da temática abordada; identificação do 

problema e objetivos; aspectos metodológicos empregados para o conjunto da obra; e três 

capítulos que correspondem a artigos científicos, intitulados: “Você tem sede de quê? Os 

programas de cisternas no Semiárido potiguar brasileiro como dispositivos de 

desenvolvimento”; “O P1+2 e a (in) segurança alimentar no Semiárido nordestino”; e “Para 

além da segurança alimentar: os programas de cisternas sob a ótica da 

colonialidade/decolonialidade”. O primeiro foi apresentado no IX Encontro Nacional da 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade (ANPPAS) e, 

após reformulações, foi publicado na Revista Contemporânea, da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCAR), sob o título “Acesso à água para consumo humano no Semiárido 

brasileiro: desafios, tensões e perspectivas do programa Um ‘Milhão de Cisternas’”. Já o 

segundo se encontra em avaliação na Revista de Políticas Públicas, da Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA). E o último foi submetido à Revista Caminhos da Geografia, da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Todos os capítulos/artigos estão no formato do 

evento e/ou periódicos aos quais foram aceitos ou submetidos. Os endereços dos sites onde 

constam as normas dos respectivos periódicos estão destacados em cada capítulo/artigo. 
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RESUMO 

 

 

Você tem sede de quê? O programa de cisternas na promoção da segurança alimentar no 

Semiárido brasileiro 

 

A seca que permeia o Semiárido nordestino, embora apresente um caráter natural, 

desencadeia vários problemas de ordem social, econômica e política, expressos, 

principalmente, pela fome, migrações, propagações de doenças e até mortes. Por décadas, o 

discurso de combate à seca tem fundamentado o delineamento das políticas públicas, 

entretanto, os seus resultados não foram suficientes para a resolução do problema. No final da 

década de 1990, com o fortalecimento do discurso sobre a convivência com o Semiárido, a 

problemática da água passou a ser vista sob um novo viés, pois se observou que a causa 

principal não era a escassez, mas as formas de distribuição, armazenamento e governança 

desse recurso. Dentro desse contexto, a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) 

desenvolveu o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 

Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais, instigando a adoção da cultura do estoque da 

água, inicialmente, para o consumo humano, através do Programa Um Milhão de Cisternas 

Rurais (P1MC) e, posteriormente, para a produção de alimentos, através do Programa Uma 

Terra e Duas Águas (P1+2). Dessa forma, a pergunta que direcionou o estudo em questão foi 

estruturada da seguinte maneira: como os programas de cisternas têm logrado democratizar o 

acesso à água, garantir segurança alimentar e ser um instrumento pedagógico de ampliação da 

autonomia dos beneficiários? Para tanto, a análise foi centrada no P1MC e no P1+2. O 

objetivo principal consistiu em analisar como as tecnologias advindas desses programas têm 

favorecido o acesso à água e ao alimento e, consequentemente, refletido na segurança 

alimentar das famílias beneficiadas. Para tal, esta Tese está organizada em quatro partes 

principais: a primeira trata dos aspectos teóricos metodológicos da pesquisa (introdução, 

fundamentação teórica e aspectos metodológicos); as demais partes consistem na elaboração 

de três artigos cuja finalidade foi refletir os objetivos específicos da pesquisa. O primeiro 

artigo, intitulado “Você tem sede de quê? Os programas de cisternas no Semiárido potiguar 

brasileiro como dispositivos de desenvolvimento”, objetivou analisar a evolução do processo 

de implementação dos programas de cisternas no Estado do Rio Grande do Norte, apontando 

as possíveis implicações do desmonte dessa política para as famílias rurais do Semiárido 

potiguar. A partir de revisão documental e bibliográfica, fora reconstituída a trajetória de 
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execução desses programas e também desenvolvido o estado da arte, apresentando os 

possíveis cenários e consequências do seu esvaziamento. Esse artigo evidenciou que os 

programas de cisternas têm contribuições importantes para a agricultura familiar, que se 

expressam em diferentes dimensões: políticas, sociais, econômicas. Destacou-se o caráter 

includente da ação e a sua capacidade mobilizadora, construídos mediante a valorização dos 

saberes e da realidade do local. É proeminente nos estudos a referência à melhoria da 

qualidade de vida da população, que se iniciou com o acesso à água para consumo e, 

posteriormente, possibilitou a produção agroecológica, ampliando as possibilidades de 

segurança alimentar. Entretanto, a descontinuidade dessa política significa privar milhares de 

camponeses pobres de expandirem suas capacidades. Já o segundo artigo, “O P1+2 e a (in) 

segurança alimentar no Semiárido nordestino”, buscou compreender como o P1+2 ampliou o 

acesso à água e ao alimento, e como isso é refletido na segurança alimentar e nas diferentes 

formas de liberdades das famílias beneficiadas. Através de revisão de literatura e documental, 

contextualizou-se as políticas de desenvolvimento para o Nordeste, a trajetória do Programa e 

suas contribuições para as famílias beneficiadas. A análise foi feita sob a ótica do 

desenvolvimento como liberdade, de Sen (2010). Evidenciou-se que o Programa tem 

contribuições importantes, sobretudo, para a segurança alimentar das famílias beneficiadas. 

Porém, a sua descontinuidade representa um cenário de privações à segurança protetora, às 

oportunidades sociais e às liberdades individuais das pessoas. Por fim, o artigo “Para além da 

segurança alimentar: os programas de cisternas sob a ótica da colonialidade/decolonialidade” 

teve como objetivo refletir como o P1+2 promove processos de decolonialidades a partir do 

acesso à água e ao alimento. Como recurso metodológico, foi feita uma revisão de literatura e 

documental, assim como entrevistas com representantes de duas unidades executoras do 

Programa e com 42 famílias beneficiadas. A pesquisa de campo foi realizada no Território 

Sertão do Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte (RN). A análise foi elaborada a partir do 

entendimento de colonialidade/decolonialidade conforme tratado por Maldonado-Torres 

(2007) e por Castro-Gómez (2012), dentre outros. Desse modo, pôde-se observar que o P1+2 

se apresenta como instrumento de decolonialidade, visto que representa a conquista de toda 

uma luta que se fez – e se faz – em favor do acesso, domínio e gestão da água e do alimento 

pela soberania alimentar. Tal processo fundamenta-se em outras lógicas epistemológicas que 

se constroem pautadas na ecologia de saberes, conforme abordada por Santos (2007), 

possibilitando às famílias o rompimento de hierarquias que se construíram por décadas nos 

campos do saber, do poder e do ser através das políticas implementadas sob a ótica do 

combate à seca e da modernização agrícola. Apesar de ficar expressa a importância do 
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programa como instrumento de decolonialidade, pôde-se perceber alguns elementos 

limitantes, como, por exemplo: a dificuldade financeira das famílias para assumir a 

contrapartida exigida pelo Programa; a dependência das famílias em relação ao poder público 

municipal para pagar a energia das bombas que abastecem as cisternas e, também, para o 

reabastecimento delas em períodos de estiagens; e a necessidade de comprar água em 

determinado período do ano. O estudo apresenta uma abordagem interdisciplinar, uma vez 

que mobiliza leituras e reflexões advindas de diferentes áreas do conhecimento. De modo 

geral, evidenciou-se que o P1MC e o P1+2 possibilitam o acesso à água e ao alimento, 

contribuindo para a segurança alimentar das famílias beneficiadas, constituindo-se como 

importantes instrumentos de decolonialidade e de liberdade.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Agricultura Familiar. P1MC. P1+2. Segurança alimentar. 

Colonialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

ABSTRACT 

 

 

You thirst for what? The cisterns program in promoting food security in the Brazilian semi-

arid region 

 

The drought that permeates the northeastern semi-arid region, although it has a natural 

character, triggers several social, economic and political problems expressed mainly by 

hunger, migrations, spread of diseases and even deaths. For decades, the discourse on 

combating drought has been the basis for the design of public policies, however, its results 

were not enough to solve the problem. At the end of the 1990s, with the strengthening 

discourse on coexistence with the semi-arid region, the problem of water began to be seen 

under a new bias, as it was observed that the main cause was not the scarcity, but the forms of 

distribution, storage and governance of that resource. Within this context, the Articulation of 

the Semi-Arid (ASA) developed the Formation and Social Mobilization Program for 

interaction with the Semi-Arid Region: One Million Rural Cisterns, instigating the adoption 

of the culture of water storage, initially for human consumption, through the One Million 

Rural Cisterns Program (P1MC) and, later, for food production, through the One Land and 

Two Waters (P1+2). Thus, the question that guided the study in question was structured as 

follows: how have cistern programs managed to democratize access to water, guarantee food 

security and to be a pedagogical instrument for expanding the autonomy of beneficiaries? 

Therefore, the analysis was centered on the P1MC and P1+2. The main objective was to 

analyze how the technologies coming from these programs have favored access to water and 

food and, consequently, reflected in the food security of the beneficiary families. To this end, 

this Thesis is organized into four main parts: the first deals with the theoretical and 

methodological aspects of the research (introduction, theoretical foundation and 

methodological aspects); the other parts consist of the elaboration of three articles whose 

purpose was to reflect the specific objectives of the research. The first article, entitled “You 

thirst for what? Cistern programs in the Brazilian semi-arid region as development devices'' 

aimed to analyze the evolution of the implementation process of the cistern programs in the 

State of Rio Grande do Norte, pointing out the possible implications of the dismantling of this 

policy for rural families in the Potiguar semi-arid region. Based on a documentary and 

bibliographic review, the trajectory of execution of these programs was reconstructed and the 

state of the art was also developed, presenting the possible scenarios and consequences of 
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their emptying. This article showed that cistern programs have important contributions to 

family farming, which are expressed in different dimensions: political, social, economic. The 

inclusive character of the action and its mobilizing capacity were highlighted, built through 

the valorization of knowledge and local reality. The reference to improving the population's 

quality of life is prominent in the studies, which began with access to water for consumption 

and, later, enabled agroecological production, expanding the possibilities of food security. 

However, the discontinuity of this politics means depriving thousands of poor peasants from 

expanding their capacities. The second article, “P1+2 and food (in)security in the northeastern 

semi-arid region”, sought to understand how P1+2 expanded access to water and food, and 

how this is reflected in food security and in the different forms of freedom of the beneficiary 

families. Through a literature and document review, the development policies for the 

Northeast were contextualized, as well as the Program's trajectory and its contributions to the 

beneficiary families. The analysis was made from the perspective of development as freedom, 

by Sen (2010). It was evidenced that the Program has important contributions, above all, for 

the food security of the beneficiary families. However, its discontinuity represents a scenario 

of deprivation of protective security, social opportunities and people's individual freedoms. 

Finally, the article “Beyond food security: cistern programs from the perspective of 

coloniality/decoloniality” aimed to reflect on how P1+2 promotes decolonial processes based 

on access to water and food. As a methodological resource, a literature and documental 

review was carried out, as well as interviews with representatives of two executing units of 

the Program and with 42 beneficiary families. The field research was carried out in the Sertão 

do Apodi Territory, in the State of Rio Grande do Norte (RN). The analysis was based on the 

understanding of coloniality/decoloniality as discussed by Maldonado-Torres (2007) and 

Castro-Gómez (2012), among others. In this way, it was possible to observe that P1+2 

presents itself as an instrument of decoloniality since it represents the conquest of a whole 

struggle that was made – and is still being done – in favor of access, control and management 

of water and food for food sovereignty. This process is based on other epistemological logics 

that are built based on the ecology of knowledge, as discussed by Santos (2007), allowing 

families to break the hierarchies that were built for decades in the fields of knowledge, power 

and being through policies implemented from the perspective of combating drought and 

agricultural modernization. Despite expressing the importance of the program as an 

instrument of decoloniality, it was possible to perceive some limiting elements, such as, for 

example: the financial difficulty of the families to assume the compensation required by the 

Program; the dependence of families in relation to the municipal government to pay for the 
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energy of the pumps that supply the cisterns and, also, for their refueling in periods of 

drought; and the need to buy water in a certain period of the year. The study presents an 

interdisciplinary approach, since it mobilizes readings and reflections from different areas of 

knowledge. In general, it was evidenced that the P1MC and the P1+2 allow access to water 

and food, contributing to the food security of the beneficiary families, constituting themselves 

as important instruments of decoloniality and freedom.  

 

KEYWORDS: Family agriculture. P1MC. P1+2. Food safety. Coloniality. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Semiárido brasileiro é compreendido, comumente, sob três principais paradigmas de 

desenvolvimento: o primeiro é expresso pela abordagem de combate à seca, que predominou 

durante décadas, caracterizando o Semiárido como uma região problemática, marcada pela 

seca, apontada como principal responsável pela pobreza que assolava a população nordestina. 

Essa concepção orientou as políticas implementadas pelo Estado de forma predominante até 

os anos 2000. As ações desenvolvidas mediante tal concepção se baseavam na construção de 

grandes açudes e barragens, porém, por mais que recebessem a denominação de “público”, 

essas estruturas estavam em propriedades privadas. Tais ações se distanciavam da ideia de 

democratização do acesso à água na medida em que não proporcionavam uma distribuição 

igualitária, pois, além dos pequenos agricultores terem acesso limitado à água, ficavam à 

mercê da boa vontade dos grandes proprietários de terra onde a obra se encontrava localizada 

(SILVA, 2006; MALVEZZI, 2007; CASTRO, 1984; FURTADO, 1967).  

Quanto aos outros dois paradigmas, referentes à modernização e à inovação 

tecnológica, nas últimas cinco décadas do século XX foi predominante o propósito de 

intensificar a industrialização na Região Nordeste, e assim promover o desenvolvimento 

regional. A política de maior destaque nesse período é representada pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), mais especificamente, pelas ações do Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), que considerava a industrialização 

como elemento central do desenvolvimento daquela região. No que concerne ao Semiárido, a 

proposta do Grupo era estimular mudanças na estrutura fundiária, desafio que se faz presente, 

ainda, nos dias atuais. Porém, apesar de apresentar significativa importância para o 

desenvolvimento da região semiárida, as ações pautadas na ideia de modernização não foram 

suficientes para o desenvolvimento homogêneo regional. Além do mais, com a atuação dos 

governos militares, foram priorizadas as políticas de integração nacional, causando certa 

invisibilidade às ações propostas pela SUDENE (MELO; PEREIRA; DANTAS NETO, 

2009).  

Nas décadas finais do século XX, com o surgimento do paradigma da convivência 

com o Semiárido, as políticas públicas voltadas para a região semiárida passaram por 

modificações significativas. A percepção de que a seca era a única responsável pelo atraso 

dessa região passou a ser ultrapassada. Também se tornou evidente que as ações de 

modernização e inovação tecnológica possibilitaram mais assimetrias nas suas políticas de 

desenvolvimento, tendo em vista que impulsionava a ampliação do processo de modernização 
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econômica, expresso na construção de polos agroindustriais, acentuando as desigualdades 

regionais e entre os agricultores (SILVA, 2006). Sob um novo prisma, a “Convivência com o 

Semiárido” passou a agregar políticas que, associadas à perspectiva de sustentabilidade, 

visavam o fortalecimento da agricultura familiar nessa região, considerando as 

particularidades do local, além de priorizar o acesso democrático à água e o incentivo à 

produção alimentar apropriada.  

Dessa maneira, a perspectiva de convivência é propagada e fortalecida com o 

surgimento da Articulação Semi-Árido Brasileiro (ASA). Representada por organizações que 

atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de convivência com todo Semiárido, a 

ASA foi consolidada há pouco mais de duas décadas, na cidade do Recife, no Estado do 

Pernambuco, durante a Terceira Sessão da Conferência das Partes (COP-3) da Convenção das 

Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD), com a missão de “fortalecer a 

sociedade civil na construção de processos participativos para o desenvolvimento sustentável 

e a convivência com o Semiárido” (ASA, 2020, n. p.). Destaca-se, principalmente, pela sua 

política de captação da água da chuva, como é o caso do Programa de Formação e 

Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais, 

que vem se expressando através do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), do Programa 

Uma Terra e Duas Águas (P1+2), do Cisternas nas Escolas e do Programa Sementes no 

Semiárido (ASA, [20--])1. 

No que diz respeito ao P1MC, trata-se de um programa que tem como objetivo 

garantir o abastecimento regular de água de qualidade para as famílias que vivem em áreas 

rurais do Semiárido brasileiro. Propõe a implementação de uma tecnologia simples e barata: a 

cisterna de placas, também denominada de Primeira Água, com capacidade de armazenar 16 

mil litros de água, o suficiente para abastecer uma família durante um ano. A cisterna é 

construída no entorno da casa e capta a água das chuvas precipitadas nos telhados das 

residências por meio de calhas (NEVES et al., 2010). A construção de cerca de um milhão de 

cisternas, a partir de 2003, foi um dos fatores que contribuíram para que o Brasil deixasse o 

Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 

a partir de 2014 (MELITO, 2020).  

Já o P1+2 tem como objetivo estocar água em época de chuvas para se produzir 

alimentos em períodos de estiagem. Esse programa abrange as seguintes tecnologias sociais: 

cisterna-calçadão, barragem subterrânea, tanque de pedra, bomba d’água popular, barreiro-

trincheira, barraginha e cisterna-enxurrada. Denominadas, comumente, de Segunda Água, 
                                                           
1
 Disponível em: https://www.asabrasil.org.br/acoes/p1-2. Acesso em: 08 out. 2020. 
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essas benfeitorias buscam garantir o acesso à água para a produção animal e vegetal, visando 

à segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas (ASA, [20--], n. p.).  

As políticas desenvolvidas mediante a lógica da convivência com o Semiárido são 

pautadas em tecnologias sociais capazes de subsidiar uma proposta alternativa de 

desenvolvimento para aquela região, condizentes, portanto, com as propostas de combate à 

seca e de modernização agrícola. Isso porque, até então, o Semiárido vinha sendo alvo de 

políticas baseadas na concentração de poder sobre a terra, a água e ao alimento, alicerçadas na 

“[...] adoção de modelos de transferência de tecnologia não adaptadas à realidade do 

Semiárido” (ASA, 2009, p. 11). 

Nesse sentido, o termo Tecnologia Social (TS) surge mediante um contexto de críticas 

direcionadas ao conceito de Tecnologia Apropriada (TA). Propagada nos anos de 1970, 

inicialmente pelo Intermediate Technology Development Group (ITDG), sob a orientação do 

economista Schumacher, a TA apresentava como principais características baixo custo de 

produtos ou serviços finais e resultados positivos no que diz respeito à geração de renda, 

saúde, emprego, produção de alimentos, nutrição, habitação, relações sociais e para o meio 

ambiente (VENTURA; ANDRADE; GARCIA, 2014). No entanto, essas atribuições não 

deram conta de promover os conhecimentos necessários para resolver, conforme se 

propunham, os problemas sociais e ambientais existentes no Brasil (DAGNINO; BRANDÃO; 

NOVAES, 2004). 

Em resposta, as TSs passaram a expressar o conhecimento emergido das vivências e 

experiências de um determinado grupo, o que implica uma realidade complexa à medida que 

não se trata de um conhecimento isolado, mas que surge em um contexto de interesses e 

necessidades coletivas (ACOSTA-HOYOS, 1985; ROCHA LOURES, 2009).  

Para a Fundação Banco do Brasil, o conceito de Tecnologia Social traduz uma 

proposta de desenvolvimento sustentável no qual a comunidade é protagonista do processo de 

mudança da sua realidade, que se faz pela integração entre diferentes esferas sociais e 

mediante novas demandas geradas dentro das políticas públicas.  

De acordo com a Rede de Tecnologias Social (RTS), as TS compreendem métodos e 

técnicas elaborados e implementados a partir da interação com a sociedade, que se utiliza dos 

recursos locais de maneira mais sustentável, podendo os seus resultados serem replicados em 

prol da inclusão e transformação social. Essas tecnologias são, portanto, resultados da soma 

dos saberes populares, científicos (RTS, 2010), técnicos e experienciais. Além disso, 

proporcionam um potencial inovador, pois, através delas, é possível o desenvolvimento de 

ações que buscam solucionar problemas presentes em uma determinada realidade, como, por 
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exemplo, a demanda por água, alimentos, educação, dentre outros, além de promover a 

inclusão social e a proteção ao meio ambiente (RODRIGUES; BARBIERI; 2008). Essas 

tecnologias “não são apenas dispositivos imutáveis, mas cada vez mais dependem dos 

arranjos sociais entre as partes interessadas” (ROCHA LOURES, 2009, p. 99). 

 No que concerne ao contexto rural do Semiárido brasileiro, as TS são, comumente, 

pensadas na perspectiva de convivência, cujo propósito é fortalecer a vivência das famílias do 

campo, garantindo-lhes assim uma melhor qualidade de vida (SOUZA et al., 2016). Para 

Ventura (2013, p. 70), a “[...] efetivação do modelo de desenvolvimento no Semiárido se dá 

por meio de tecnologias sociais populares, que representam práticas populares adotadas pela 

população sertaneja no decorrer de sua batalha pela sobrevivência no Semiárido”. Um 

exemplo exitoso de TS para o Semiárido são as tecnologias desenvolvidas para os programas 

de cisternas (P1MC e P1+2), cujo objetivo é possibilitar o acesso democrático à água e ao 

alimento de boa qualidade à população, indo ao encontro dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS 2 – fome zero e agricultura sustentável; ODS 6 – água potável e 

saneamento) (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, [20--])2.  

Os programas P1MC e P1+2 têm sido de grande relevância para o enfrentamento dos 

efeitos das últimas secas que ocorreram no Semiárido, constituindo-se, pois, como 

importantes estratégias de convivência com o Semiárido, conforme evidenciado nos estudos 

de Mattos (2017). De acordo com suas análises, esses programas possibilitam a segurança 

hídrica e o desenvolvimento da produção em bases agroecológicas, criando oportunidades 

para a inserção dos agricultores nos mercados institucionais, como o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

Além de ampliar o acesso à água e ao alimento, o P1MC ocasiona mudanças na rotina 

das mulheres ao passo que diminui o trabalho que se fazia para a obtenção de água para o uso 

diário, permitindo-lhes mais horas livres para se dedicar a outras atividades, bem como para 

participar de espaços de discussão que tratam de causas sociais e políticas, tanto de seu 

interesse quanto de interesse da comunidade (DUTRA, 2017).  

A convivência com o Semiárido propõe uma relação diferenciada entre meio ambiente 

e sociedade, que dista do que preconizava a ideia de combate à seca. Essa relação é expressa 

no entendimento de que não se pode combater a seca, contudo, é preciso – e possível – 

conviver com ela. Os sujeitos sociais do Semiárido, antes “vítimas das secas”, agora são 

protagonistas na construção das estratégias de desenvolvimento para a região. Dessa maneira, 

                                                           
2
 Disponível em: http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial//. Acesso em: 28 abr. 2022. 
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os objetivos estruturantes desse paradigma demonstram elementos de emancipação, 

autonomia, equidade e aprendizagem coletiva (ROZENDO; DINIZ, 2020). Esse entendimento 

reflete a condição de agente dos indivíduos discutida por Amartya Sen (2010), através da qual 

os indivíduos passam a ser agentes de transformação de suas próprias realidades. Eles migram 

de uma situação de recebedores passivos de benefícios e assumem a condição de sujeitos 

ativos de mudança.  

Diante do contexto apresentado, emergiu a seguinte pergunta, que direcionou a 

pesquisa em questão: como os programas de cisternas têm logrado democratizar o acesso à 

água, garantir segurança alimentar e ser um instrumento pedagógico de ampliação da 

autonomia dos beneficiários? 

Essa inquietação instiga tantas outras: como essa política vem se constituindo no 

espaço rural? Na prática, como se constrói o diálogo de saberes nos processos de 

implementação das tecnologias sociais desenvolvidas pelos programas? Quais os principais 

aspectos que vão ao encontro do desenvolvimento do local (concebido, aqui, especialmente na 

perspectiva do acesso à água e ao alimento)? De que maneira, o programa de cisternas tem 

contribuído para a segurança alimentar das famílias beneficiadas? 

Mediante tais questionamentos, definiu-se como objeto de estudo as tecnologias 

sociais de captação da água da chuva advindas do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) 

e do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), bem como suas principais contribuições na 

agricultura familiar no Estado do Rio Grande do Norte (RN).  

Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa se constituiu em analisar como as 

tecnologias sociais de captação da água da chuva, especificamente aquelas construídas através 

do P1MC e do P1+2, têm favorecido o acesso à água e ao alimento e, consequentemente, 

contribuído para a segurança alimentar das famílias beneficiadas, sobretudo, para as suas 

capacidades de agência. Em virtude disso, os objetivos específicos se constituíram em: 

a) Compreender a trajetória histórico-política do Programa Um Milhão de Cisternas 

(PIMC) e do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2); 

b) Verificar como o P1MC e o P1+2 têm permitido o acesso à água e ao alimento aos 

agricultores familiares; 

c) Compreender os tipos de consequências que a descontinuidade do P1MC e do P1+2 

ocasiona na vida dos agricultores familiares; 

d) Compreender como o acesso a água e ao alimento, a partir do P1+2, influi na 

segurança alimentar e na conquista das liberdades das famílias beneficiadas; 

e) Identificar as principais mudanças desencadeadas pelo P1+2 e como elas se 
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constituem como elementos de decolonialidades.  

Para tal, o estudo foi orientado pelos seguintes pressupostos:  

1. Os programas P1MC e P1+2 possibilitam a valorização dos conhecimentos dos agricultores 

que, associado aos saberes técnicos e científicos, se constituem em uma ecologia de saberes. 

Para Santos (2002), a ecologia de saberes visa substituir a monocultura do saber científico – 

considerado pelo autor o modo de produção de não existência mais poderoso – pautando-se na 

ideia de que não se deve estabelecer hierarquias entre as diferentes formas dos saberes, pois 

não há ignorância em geral, nem saber em geral; 

2. As tecnologias sociais advindas do P1MC e do P1+2 possibilitam melhoria na segurança 

alimentar e influenciam a capacidade de agência dos agricultores familiares nordestinos. A 

agência, nesse contexto, se define como a capacidade de o indivíduo induzir mudanças em sua 

vida e influir no seu entorno (SEN, 2010);  

3. O Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) é capaz de subsidiar processos de 

decolonialidades assentadas, principalmente nas dimensões do poder, do ser e do saber. A 

decolonialidade é compreendida de maneira contraposta à colonialidade. Para Maldonado-

Torres (2007) e Castro-Gómez (2012), a colonialidade é resultado do colonialismo moderno, 

que se faz mediante um padrão de poder que se expressa através da maneira que o trabalho e o 

conhecimento se articulam entre si. Assim, isso se faz em três principais dimensões: do poder, 

expressando às formas modernas de exploração e dominação; do saber, relacionada à 

(re)produção do conhecimento pautada na tradição europeia; e a colonialidade do ser, que 

busca esclarecer os efeitos da colonialidade nas experiências vividas. A colonialidade é, 

basicamente, representada pelas diferentes hierarquias que se constroem dentro de um 

determinado contexto.  

A hipótese que se construiu é que, nos seus primeiros anos de implementação, tanto 

P1MC quanto P1+2 têm contribuído significativamente para o fortalecimento da agricultura 

familiar do Semiárido brasileiro nos mais diferentes aspectos: da segurança hídrica e 

alimentar, assim como na superação das privações sociais, ambientais, econômicas, políticas e 

culturais, constituindo-se ainda como significativos instrumentos de ecologia de saberes e de 

decolonização. Entretanto, nos últimos anos (de 2016 aos dias atuais, mais precisamente), 

vêm ocorrendo mudanças significativas nas políticas governamentais, principalmente 

naquelas emergidas da sociedade civil organizada, como é o caso dos programas de cisternas. 

Essas alterações representam o desmonte dos programas aqui mencionados e, em 

consequência, a privação das liberdades diversas dos sujeitos, em especial, da segurança 
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alimentar, apontando para a “velha” perspectiva de desenvolvimento (de retrocessos e 

colonialidades) que, por décadas, predominou no Semiárido brasileiro.  

Este estudo foi realizado em quatro municípios: Apodi, Caraúbas, Campo Grande e 

Janduís, todos do Território Sertão do Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte, devido, 

principalmente, ao número de tecnologias de primeira e segunda água construídas nesses 

locais.  

No que se refere à escolha do título geral da Tese – “Você tem sede de quê? O 

programa de cisternas na promoção da segurança alimentar no Semiárido brasileiro” –, ele foi 

inspirado na canção “Comida”, do grupo Titãs, que entoava, no final da década de 1980, a 

luta para além do alimento, através do questionamento: “você tem fome de quê? Você tem 

sede de quê?”, o que representava, também, o “grito” pela liberdade e pela cultura.  

Esta Tese está organizada em quatro partes principais: a primeira trata dos aspectos 

teóricos metodológicos da pesquisa (introdução, fundamentação teórica e aspectos 

metodológicos). A fundamentação teórica aponta, inicialmente, as diferentes formas de 

entendimento construídas em prol dos termos desenvolvimento e sustentabilidade, com o 

propósito de fazer refletir as abordagens que mais dialogam com a perspectiva de convivência 

com o Semiárido; em seguida, traz uma reflexão em torno das políticas de desenvolvimento 

no Semiárido sob a ótica dos paradigmas de combate à seca e aos seus efeitos, de 

modernização agrícola e da convivência com o Semiárido – é nesse contexto que se apresenta 

os programas de cisternas como estratégia de convivência com o Semiárido; e discorre, ainda, 

sobre a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) no que diz respeito, 

principalmente, a sua contribuição para o fortalecimento dos programas de cisternas.  

As demais partes consistem na elaboração de três artigos cuja finalidade é refletir os 

objetivos específicos da pesquisa e, por consequência, o objetivo principal. Desse modo, o 

primeiro artigo, intitulado “Você tem sede de quê? Os programas de cisternas no Semiárido 

potiguar brasileiro como dispositivos de desenvolvimento”, objetivou analisar a evolução do 

processo de implementação dos programas de cisternas no Rio Grande do Norte, apontando as 

possíveis implicações do desmonte dessa política para as famílias rurais do Semiárido 

potiguar. A partir de revisão documental e bibliográfica, fora reconstituída a trajetória de 

execução desses programas e também desenvolvido o estado da arte, estabelecendo os 

possíveis cenários e consequências do seu esvaziamento. Tal artigo evidenciou que os 

programas de cisternas têm contribuições importantes para a agricultura familiar, que se 

expressam em diferentes dimensões: políticas, sociais e econômicas. Destacou-se o caráter 

includente da ação e a sua capacidade mobilizadora, construídos mediante a valorização dos 
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saberes e da realidade do local. É proeminente nos estudos a referência à melhoria da 

qualidade de vida da população, que se iniciou com o acesso à água para consumo e, 

posteriormente, possibilitou a produção agroecológica ampliando as possibilidades de 

segurança alimentar. Todavia, o estudo aponta, ainda, que a descontinuidade dessa política 

significa privar milhares de camponeses pobres de expandirem suas capacidades.  

O segundo artigo, “O P1+2 e a (in) segurança alimentar no Semiárido nordestino”, 

buscou compreender como o P1+2 ampliou o acesso à água e ao alimento, e como isso é 

refletido na segurança alimentar e nas diferentes formas de liberdades das famílias 

beneficiadas. Através de revisão de literatura e documental, contextualizou-se as políticas de 

desenvolvimento para o Nordeste, a trajetória do Programa e suas contribuições para as 

famílias beneficiadas. A análise foi feita sob a ótica do desenvolvimento como liberdade, de 

Sen (2010). Evidenciou-se que o Programa tem contribuições importantes, sobretudo, para a 

segurança alimentar das famílias beneficiadas. Porém, a sua descontinuidade representa um 

cenário de privações à segurança protetora, às oportunidades sociais e às liberdades 

individuais dessas pessoas.  

Por fim, o artigo “Para além da segurança alimentar: os programas de cisternas sob a 

ótica da colonialidade/decolonialidade” teve como objetivo refletir como o referido programa 

promove processos de decolonialidades a partir do acesso à água e ao alimento e, por 

conseguinte, como ele contribui para a segurança alimentar das famílias beneficiadas. Os 

resultados indicaram que, além de possibilitar a segurança e soberania alimentar das famílias 

agricultoras do Semiárido, o P1+2 se apresenta como instrumento de decolonialidade, visto 

que expressa a conquista de toda uma luta que se fez – e se faz – em favor do acesso, domínio 

e gestão da água e do alimento pela soberania alimentar. Tal processo fundamenta-se em 

outras lógicas epistemológicas, que se constroem pautadas na ecologia de saberes, conforme 

abordada por Santos (2007). Dessa maneira, compreende-se que o P1+2 dialoga com a 

perspectiva da decolonialidade à medida que situa a segurança alimentar em um contexto que 

está além do acesso à água e ao alimento, envolvendo aspectos políticos, sociais, culturais, 

ambientais e econômicos, possibilitando às famílias envolvidas o rompimento de hierarquias 

que se construíram por décadas no campo do saber, do poder e do ser através das políticas 

implementadas sob a ótica do combate à seca e da modernização agrícola. 

As análises presentes nos três capítulos, discorridos acima, foi centrada, 

principalmente, na sociologia das ausências e das emergências tratadas por Santos (2002); na 

perspectiva do desenvolvimento enquanto superação das privações e no alcance das 

liberdades dos sujeitos, conforme abordado por Amartya Sen (2010); e na perspectiva da 
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colonialidade/decolonialidade do poder, do saber e do ser, conforme as abordagens de 

Quijano (1992; 2010), Castro-Gómez (2012), Maldonado-Torres (2007) e Mignolo (2008).  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA GERAL 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE: UTOPIA OU 

INOPERÂNCIA DA RACIONALIDADE INSTRUMENTAL?  

 

Os termos “desenvolvimento sustentável” e “sustentabilidade”, muito embora surgidos 

antes do relatório Brundtland, de 1987 (CMMAD, 1991), e sendo debatidos em diferentes 

esferas acadêmicas, governamentais e empresariais, ainda necessitam de clareza conceitual, 

essencialmente quando se considera a imprecisão nas análises, relacionadas ao 

desenvolvimento de comunidades rurais. A diversidade de interesses e opiniões relacionadas 

às diferenças socioeconômicas, políticas e geopolíticas que antecederam a formulação dos 

termos é apontada por Freitas, Nélsis e Nunes (2012) como circunstâncias que possibilitaram 

(e possibilitam) contradições e polêmicas sobre um entendimento comum. Mesmo 

considerando que cada nação possa expressar a sua noção ou ideal de um desenvolvimento 

pautado na sustentabilidade – tendo em vista as suas particularidades –, faz-se necessário 

refletir a trajetória em busca de uma definição mais precisa sobre o desenvolvimento 

sustentável, assim como as dimensões consideradas no entendimento da sustentabilidade. 

Logo, pode-se perceber que a sustentabilidade, enquanto paradigma, apresenta-se com um 

maior consenso, enquanto a conceituação de desenvolvimento sustentável agrega maiores 

divergências. 

É importante o esforço de recuperar, mesmo de maneira sintética, as críticas da 

literatura marxista sobre a conceituação do desenvolvimento sustentável. Essa crítica se faz 

presente, principalmente, na contraposição daqueles que acreditam que o marxismo não 

contribui de maneira significativa com a atual questão ambiental, muito embora as suas 

discussões perpassem temáticas como ambiente, sociedade e desenvolvimento, elucidando as 

categorias refletidas por Marx (1996): natureza (abordada em um sentido mais amplo, e não 

numa perspectiva puramente biológica), homem e capitalismo. Em sua obra, Marx reflete 

sobre a consolidação do modo de produção capitalista e suas alterações na relação homem e 

natureza no decorrer do século XVIII. Discorrendo sobre a disputa estabelecida pelo capital, 

para retirar o campesinato da terra e submeter a atividade agrícola à lógica mercantil, ele 

denunciou a exploração dos recursos naturais imposta às colônias, principalmente, nos países 
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do hemisfério Sul, acusando-a de intensificar a destruição desses recursos enquanto promovia 

o enriquecimento de uma parcela da burguesia (FREITAS; NÉLSIS; NUNES, 2012). 

 

E cada progresso da agricultura capitalista não é só um progresso na arte de 

saquear o trabalhador, mas ao mesmo tempo na arte de saquear o solo, pois 

cada progresso no aumento da fertilidade por certo período é 

simultaneamente um progresso na ruína das fontes permanentes dessa 

fertilidade (MARX, 1996, p. 113). 

 

O propósito inicial das autoras é demonstrar como Marx denunciava as revoluções 

agrícolas, apontando a exploração dos nutrientes do solo – bem como a sua deterioração – a 

qual as colônias europeias eram submetidas para assegurar matéria-prima adequada e, em 

seguimento, para consolidar o capitalismo e a agricultura inglesa. Para tanto, afirmam que as 

antigas colônias europeias, consideradas hoje países “em desenvolvimento” ou 

“subdesenvolvidos”, forneceram as condições materiais adequadas para o fortalecimento do 

capitalismo nos países “desenvolvidos”, sofrendo por anos a expropriação de seus recursos 

naturais. 

 

Assim, no transcorrer de séculos a dependência dos países periféricos em 

relação aos centrais ainda está associada à exploração de seus recursos 

naturais, constituindo o Estado um ente indispensável a esse processo. 

Embora as condições sejam desiguais entre os países do “norte e do sul”, 

estes se submetem àqueles. Ambos financeiramente ganham com isto. 

Embora ganhem menos, os “países do sul” garantem a produção e a 

reprodução dos países industrializados às custas da produção primária, da 

riqueza e das variedades ambientais (FREITAS; NÉLSIS; NUNES, 2012, p. 

43). 

 

Dessa maneira, muitos autores se apropriaram das análises marxistas com o intuito de 

fazer compreender como o desenvolvimento econômico, almejado pelo capitalismo, além de 

desencadear uma severa degradação ecológica, que remonta séculos, elucida também uma 

grave degradação social. No entanto, somente na década de 1970 a chamada “crise 

ambiental”, identificada por meio de inúmeras mudanças ambientais (aumento de 

temperatura, contaminação dos solos e das águas, devastações das florestas tropicais, dentre 

outras), provocou manifestações de diferentes órgãos internacionais, que buscavam difundir a 

ideia de que é preciso um desenvolvimento sustentável como princípio estruturante do 

desenvolvimento. Essa tendência, de caráter conservador, é contraposta por uma perspectiva 

transformadora que se pauta na ideia que o desenvolvimento sustentável evidencia uma 
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estratégia para que o desenvolvimento capitalista tenha como garantia, a curto e longo prazo, 

a exploração dos recursos naturais para o seu fortalecimento e expansão.  

Muitos pesquisadores creditam a Conferência Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 

1972, em Estocolmo, como a primeira manifestação internacional sobre a questão ambiental. 

Na ocasião, foi alertado aos países a inserirem a discussão ambiental na agenda das políticas 

públicas. A partir de então, vários conceitos de desenvolvimento surgiram, como 

“desenvolvimento endógeno” e “ecodesenvolvimento”, por exemplo.  

 O conceito de ecodesenvolvimento, de Maurice Strong, em junho de 1973, é criado 

para definir um novo estilo de desenvolvimento adaptado à realidade das áreas rurais do 

chamado Terceiro Mundo. Baseava-se, assim, na utilização dos recursos locais sem 

comprometer o esgotamento deles. Como uma sequência desse entendimento, a Declaração de 

Cocoyoc, de 1974, no México, passa a considerar que as cidades do Terceiro Mundo devem 

estar incluídas na discussão sobre o ecodesenvolvimento (MONTIBELLER FILHO, 1993). 

Na década de 1980, o economista Ignacy Sachs se apropria do termo e o desenvolve 

conceitualmente, criando um quadro de estratégias ao ecodesenvolvimento 

(LAYARARGUES, 1997). Sachs parte da premissa que essa nova proposta de 

desenvolvimento se baseia em três pilares principais: eficiência econômica, justiça social e 

prudência ecológica. Assim, como descrito mais tarde no relatório Burthland (1987) sobre o 

desenvolvimento sustentável, o ecodesenvolvimento atribui ao desenvolvimento uma 

abordagem temporal à medida que defende que as necessidades das gerações futuras sejam 

garantidas sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações presentes, 

consideradas, pelo autor, bastante sacrificadas pelas disparidades sociais já existentes. 

Percebe-se a existência de uma abordagem cultural no conceito de ecodesenvolvimento 

apresentado por Sachs ao destacar a necessidade de um conhecimento amplo das culturas, dos 

ecossistemas, assim como da relação que as pessoas estabelecem com o ambiente. Para o 

autor, é importante o envolvimento dos cidadãos nas estratégias de planejamento, pois ele os 

considera como grandes conhecedores da realidade local.  

Essas abordagens anunciadas, somadas a ideia de pluralismo tecnológico, aproximam 

os conceitos de ecodesenvolvimento e de desenvolvimento endógeno. Entretanto, para Frey 

(2001), a abordagem atrelada ao ecodesenvolvimento “buscava a compatibilidade do 

desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais, e que estes deveriam 

ser alvo prioritário da intervenção estatal” (FREY, 2001, p. 7). Por isso, ele alerta que tais 

necessidades não atendiam às expectativas políticas dos órgãos e das instituições 
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internacionais, que necessitavam de uma concepção capaz de proporcionar um alinhamento 

em torno da possibilidade de unir meio ambiente e crescimento econômico, sem questionar a 

continuidade do sistema.  

O relatório Nosso Futuro Comum ou Brundtland, lançado em 1987, fruto dos debates 

da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), no ano de 1983, 

trouxe a formulação do conceito de desenvolvimento sustentável, evidenciando entre outros 

aspectos a harmonização de diferentes aspectos:  

 

processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim 

de atender as necessidades e as aspirações humanas (CMMAD, 1991, p. 49). 

 

Esse relatório surgiu como meta a ser alcançada por todas as nações após se constatar 

que o modelo de desenvolvimento vigente, além de degradar os recursos naturais a ponto de 

torná-los esgotáveis, também não propiciava melhoria na qualidade de vida da população. Do 

mesmo modo, a Agenda 21 é um dos reflexos da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida por “Rio-92” ou “Eco-92”, e se 

constitui num importante documento que apresenta relevantes propostas de desenvolvimento, 

com o intuito de modificar as formas de produção e também de consumo, de modo que ocorra 

uma diminuição dos impactos ambientais para suprir as necessidades básicas da sociedade. A 

CNUMAD também buscou o consenso internacional para a operacionalização do conceito do 

desenvolvimento sustentável estabelecido pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento no já citado relatório Nosso Futuro Comum. A partir daquela conferência, o 

termo “desenvolvimento sustentável” ganhou grande popularidade e vem sendo alvo de 

muitos estudos e tentativas de estabelecimento de políticas de gestão que buscam contemplar 

os seus princípios centrais. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no 

ano 2012, na cidade do Rio de Janeiro – reconhecida Rio+20 porque marcou os vinte anos de 

realização da Rio-92 – objetivou “a renovação do compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na 

implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento 

de temas novos e emergentes” (RIO+20, 2011, n. p.). E também “contribuiu para definir a 

agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas” (RIO+20, 2011, n. p.). 
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Entretanto, Guimarães e Fontoura (2012, p. 524), em suas análises sobre o desenvolvimento 

sustentável na Rio+20, perceberam que, 

 

a reafirmação dos valores econômicos neoliberais prevaleceram durante a 

Rio+20 (paradoxalmente, os principais responsáveis pelas crises 

econômicas, ambientais e sociais que ainda assolam o mundo). Com isto, 

pode-se concluir que o setor privado e os interesses dos países desenvolvidos 

na atual agenda ambiental global constituem-se como agentes centrais de 

poder no processo de governança para o desenvolvimento sustentável, o que, 

por sua vez, é perigoso pela perpetuação dos mesmos valores 

“insustentáveis” do passado.  
 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi adotada em 2015 pelos 193 

países membros da Organização das Nações Unidas (ONU). Ela surge como uma forma de 

dar continuidade à Agenda de Desenvolvimento do Milênio (2000-2015) e é resultado de um 

processo participativo, coordenado pela ONU, durante os anos 2012-2015. “Nesse período, 

governos, sociedade civil, iniciativa privada e instituições de pesquisa contribuíram com 

debates e sugestões, através da plataforma My World, construindo, portanto, uma agenda 

global” (KRONEMBERGER, 2019, p. 40), que abrange temas ligados às dimensões 

ambiental, social, econômica e institucional que comportam os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3
. Os ODS são resultados da Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2012 com a participação de 

representantes de diversos países-membros da ONU com o propósito de se discutir propostas 

para o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente (CASTRO, 2021). 

Esses objetivos, pensados de modo interdisciplinar e interligados, são representados por metas 

a serem alcançadas entre 2015 e 2030. 

 No que se refere às perspectivas da agenda internacional a ser cumprida nos próximos 

anos, Guimarães e Fontoura (2012) revelaram que o mundo enfrenta atualmente um déficit 

claramente político de implementação de decisões já adotadas reiteradamente. Desse modo, 

afirmam que “o maior desafio atual para o desenvolvimento sustentável é a incapacidade de 

ações concretas de atores específicos e claramente identificáveis” (GUIMARÃES; 

FONTOURA, 2012, p. 508). 

                                                           
3
 Os ODS no Brasil são os seguintes: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-

estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, 

trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, 

cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, 

vida na água, vida terrestre, paz justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação (CNUMAD, 

2001). 
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Reconhece-se, no entanto, que a proposta de um desenvolvimento sustentável é 

discutida num contexto em que o desenvolvimento econômico dos países passou a ser visto 

como insuficiente para garantir a continuidade dos recursos naturais e a melhoria do padrão 

de vida de toda a humanidade. Tal compreensão se difunde sob um discurso o qual afirma que 

um novo padrão de desenvolvimento deveria surgir para, também, eliminar as desigualdades 

sociais e garantir a satisfação das necessidades básicas pela participação ativa da maioria dos 

indivíduos. Além do mais, a utilização dos recursos naturais deve incorporar massas 

crescentes de conhecimento e informação contidas nas tecnologias e nos processos, 

principalmente como forma de assegurar sua qualidade e sustentabilidade (TAVARES, 2009; 

BUARQUE, 2002). É diante desse contexto que o discurso do desenvolvimento sustentável 

surge propondo reflexões e diálogos simultâneos sobre os problemas ecológicos e sociais que 

permeiam na sociedade.  

Compreende-se, pois, que essa proposta “parte de uma racionalidade que procurava 

manter os padrões hegemônicos de desenvolvimento e apenas direcionar um olhar mais atento 

às questões ambientais, ou seja, almejava-se produzir cada vez mais utilizando menos 

recursos” (GIANELLA, 2009, p. 2). O avanço da problemática ambiental, as consequentes 

implicações econômicas e a necessidade de entendimento da maneira que a sociedade 

interfere nesse processo propiciaram o surgimento desse novo paradigma, o desenvolvimento 

sustentável, como alicerce para a continuidade e a propagação do modo de produção 

capitalista vigente, permeado, portanto, de tantas reflexões e críticas, mas também instigador 

de maneiras alternativas para se pensar o desenvolvimento fora dos padrões hegemônicos – 

aspectos que abordaremos a seguir. 

 

2.1.1 Críticas, contravisões, novas propostas e/ou abordagens para se pensar o 

desenvolvimento 

 

O que de fato diferencia o desenvolvimento sustentável do modelo de 

desenvolvimento convencional são as forças do mercado que, agora, devem operar sob a 

pressão dessa nova realidade ecológica e da necessidade de assumir uma postura ou discursos 

diferenciados quanto à questão ambiental e social, sem modificar sua estrutura de 

funcionamento. Para Layarargues (1997, p. 10),  

 

O desenvolvimento sustentável assume claramente a postura de um projeto 

ecológico neoliberal, que sob o signo da reforma, produz a ilusão de 

vivermos um tempo de mudanças, na aparente certeza de se tratar de um 
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processo gradual que desembocará na sustentabilidade socioambiental. 

Verifica-se assim, que a proposta de um “novo estilo de desenvolvimento”, 

traduzido pelo desenvolvimento sustentável, que poderia significar uma 

mudança de rumo, permanece na mesma rota de sempre. O próprio Relatório 

reconhece que “a maior parte da pesquisa tecnológica feita por organizações 

comerciais dedica-se a criar e processar inovações que tenham valor de 

mercado”. O que significa que paradoxalmente não há um compromisso com 

a produção de bens que atendam a satisfação das necessidades das 

sociedades pobres. O problema é acreditar que a proposta do 

desenvolvimento sustentável pretende preservar o meio ambiente, quando na 

verdade preocupa-se tão somente em preservar a ideologia hegemônica. 

 

Leff (2000) também demonstra uma visão crítica sobre o desenvolvimento sustentável, 

tratando da sustentabilidade como um critério de reconstrução da ordem econômica capitalista 

diante ameaça do esgotamento dos recursos naturais. Dessa maneira, ele reconhece que o 

discurso da sustentabilidade surge como um critério normativo na reconstrução da ordem 

econômica, como condição de sobrevivência humana e para se alcançar um desenvolvimento 

durável, problematizando as próprias bases da produção. Diante da ineficiência desse 

paradigma, o autor propõe a criação de uma “cultura ecológica” (LEFF, 2000), cujo objetivo é 

a transformação da relação do homem com a natureza, e se sustenta numa tomada de 

consciência dos diferentes protagonistas sociais e uma mobilização da cidadania para proteger 

o ambiente. Tal cultura abrange a construção de uma racionalidade ambiental cujo conceito 

emerge “de uma estratégia teórica para articular as condições ideológicas, teóricas, políticas e 

materiais que estabelecem novas relações de produção e novas bases para o desenvolvimento 

das forças produtivas” (LEFF, 2000, p. 212). Assim, para o autor, o conceito de racionalidade 

ambiental deve ser pensado através de um sistema integrado de esfera de racionalidades: 

racionalidade substantiva – sistema de valores que orienta as ações individuais e processos 

sociais; racionalidade teórica – articula conceitos e teorias que dão suporte aos processos 

naturais e sociais; racionalidade técnica ou instrumental – produz os meios tecnológicos, 

funcionais e operativos; e racionalidade cultural – sistema de valores, significações e normas 

culturais que amarra os princípios éticos da racionalidade subjetiva com os meios eficazes da 

racionalidade instrumental. O intuito de Leff é propor um novo paradigma de 

desenvolvimento e, para tanto, aponta a construção de uma racionalidade ambiental como 

uma nova forma de organização social e produtiva. 

Ademais, Leff (2001) afirma que o desenvolvimento sustentável não se limita a tornar 

compatíveis a conservação e o desenvolvimento, mas sim leva a pensar um desenvolvimento 

alternativo, alicerçado em uma nova cultura ecológica, de modo que natureza e cultura se 

constituam como forças produtivas. Nesse contexto, Fonseca (2005) acredita que a cultura de 
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uma dada sociedade é o que condiciona cada perspectiva de desenvolvimento, assim como as 

estratégias para a sua consecução. Ainda segundo a autora, a ética e a cultura formam o 

patrimônio imaterial das comunidades e, somadas aos valores ambientais, se constituem como 

elementos norteadores de uma nova racionalidade capaz de transformar os nossos costumes e 

ações. Suas ideias estão alicerçadas, em parte, no pensamento de Rua (2007, p. 171), quando 

ele afirma que 

 

Deveria deixar-se aos habitantes de cada lugar (em sua heterogeneidade 

social, econômica, cultural), em uma integração multiescalar que alcance o 

Estado nacional, o direito de decidir sobre as formas de vivenciar as suas 

territorialidades e de definir os padrões de sustentabilidade, escolhendo, 

assim, o seu modelo de desenvolvimento. 

 

A proposta apresentada por Rua vai ao encontro da abordagem das capacidades 

desenvolvida por Amartya Sen (2010). Em sua obra Desenvolvimento como liberdade, o autor 

trata das liberdades individuais ou substantivas. Para ele, só haverá desenvolvimento se as 

principais fontes de privações de liberdade forem removidas: pobreza, tirania, carência de 

serviços públicos, negação dos direitos civis e políticos, dentre outros.  

As concepções de Leff (2001), Sen (2010) e Fonseca (2005) apontam para um diálogo 

com a ideia de “desenvolvimentos” e “sustentabilidades” tratada por Rua (2007), que afirma 

ser necessário questionar o tipo de desenvolvimento que se pretende, uma vez que cada povo, 

cada territorialidade, almeja um desenvolvimento que valorize a sua cultura. Desse modo, ele 

acredita que a existência de desenvolvimentos leva à existência de padrões de 

sustentabilidades.  

 

2.1.2 A sustentabilidade como processo ou produto para o desenvolvimento sustentável? 

 

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, tais como têm sido difundidos 

principalmente nos grandes meios de comunicação e nos discursos das grandes corporações, 

tiveram suas origens no relatório Nosso Futuro Comum – ou Brundtland –, resultante da 

reunião da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1987. 

Tal documento consagrou o desenvolvimento sustentável como capaz de suprir as 

necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. A expressão 

se apropriou do termo “sustentabilidade”, e ele, a partir de então, passou a ser empregado com 

maior frequência, assumindo, inicialmente, dimensões econômicas, sociais e ambientais, para 

embasar essa “nova forma” de desenvolvimento.  



32 

 

 

A sustentabilidade econômica para Bellen (2006) “abrange alocação de distribuição 

eficiente dos recursos naturais dentro de uma escala apropriada”. Já a sustentabilidade no 

âmbito social está voltada para o “bem-estar humano, a condição humana e os meios 

utilizados para aumentar a qualidade de vida da população” (BELLEN, 2006, p. 147). 

Ruttherford (1997) justifica que na sustentabilidade ambiental a principal preocupação está 

relacionada aos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente. Já Rodriguéz (1997, 

p. 55-56), ao tratar da relação das diferentes variáveis que influenciam a sustentabilidade, diz 

que: 

 

[...] sustentabilidade ambiental é um atributo de uma entidade espaço-

temporal em que se incorpora à relação Sociedade-Natureza. Implica na 

coexistência harmônica do homem com seu meio ambiente, mediante o 

equilíbrio de sistemas transformados e criados através da eliminação de 

detritos. Pressupõe-se a incorporação de conceitos temporais, tecnológicos e 

financeiros refletindo um processo dinâmico e aleatório de transformação de 

fluxo de EMI (energia, matéria e informação) entre todos os componentes. A 

sustentabilidade econômica é a habilidade de um sistema ambiental de 

manter a produção através do tempo, na presença de repetidas restrições 

geológicas e pressões socioeconômicas. A sustentabilidade social é o manejo 

da organização social compatível com os valores culturais e éticos do grupo 

envolvido e da sociedade que aceita em suas comunidades e organizações a 

continuidade de tal processo. 

 

Diante das conceituações do último autor, pode-se perceber a sustentabilidade em três 

principais dimensões: ambiental, econômica e social, incorporando elementos como tempo, 

espaço, tecnologias e valores culturais, ficando expressa a necessidade de se refletir sobre 

outros aspectos ao falar de desenvolvimento sustentável.  

Dentro dessa perspectiva de multiplicidade, Sachs (2009) aponta oito dimensões da 

sustentabilidade e seus respectivos conceitos.  

- A sustentabilidade social é responsável pelo “alcance de um patamar razoável de 

homogeneidade social; distribuição de renda justa; emprego pleno e/ou autônomo com 

qualidade de vida crescente; igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais” (SACHS, 

2009, p. 85); 

- A sustentabilidade cultural propicia o estabelecimento de uma relação equilibrada entre o 

respeito à tradição e às mudanças surgidas; 

- A sustentabilidade ecológica implica na “preservação do potencial do capital da natureza na 

sua produção de recursos renováveis” (SACHS, 2009, p. 86) e na limitação do uso dos 

recursos não renováveis; 

- A sustentabilidade ambiental está atrelada ao respeito à capacidade de autodepuração dos 
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sistemas naturais, por isso, ele considera que a sustentabilidade nessa dimensão surge em 

decorrência de outras; 

- A sustentabilidade territorial pode ser obtida a partir da melhoria do ambiente urbano, do 

equilíbrio das configurações urbanas e rurais, na superação das disparidades inter-regionais, 

como também nas “estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 

ecologicamente frágeis” (SACHS, 2009, p. 86); 

- Critérios como um desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, capacidade de 

inovação contínua, soberania alimentar e inserção soberana na economia internacional é o que 

definem a sustentabilidade econômica; 

- Por fim, o referido autor cita a sustentabilidade política num âmbito nacional e a 

sustentabilidade política considerando a esfera internacional.  

As dimensões apresentadas por Guimarães (1997) também são diversas:  

- Sustentabilidade planetária, relacionada aos problemas que estão para além das fronteiras 

dos Estados, e refere-se à necessidade de reverter os processos de degradação ecológica e 

ambiental no âmbito global;  

- Sustentabilidade ecológica, que diz respeito à base física do processo de crescimento com o 

intuito de conservar o estoque de recursos naturais, principalmente daqueles que sustentam as 

atividades produtivas;  

- Sustentabilidade ambiental, que está relacionada à manutenção da capacidade de carga dos 

ecossistemas;  

- Sustentabilidade demográfica, ligada à capacidade de suporte da natureza, relacionando 

cenários econômicos com variáveis demográficas, como: taxas esperadas de crescimento da 

população, composição etária, migração e distribuição espacial;  

- Sustentabilidade cultural, que reconhece que a base do desenvolvimento reside na 

manutenção da diversidade das culturas;  

- Sustentabilidade social, que tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida das 

populações;  

- Sustentabilidade política se vincula ao processo de construção da cidadania pautada na 

participação plena dos indivíduos no processo de desenvolvimento (GUIMARÃES, 1997). 

Percebe-se assim que não existe um consenso sobre as delimitações das dimensões que 

constituem o conceito de sustentabilidade. Todavia, em todas as abordagens apresentadas, 

está intrínseco o conceito de equilíbrio da biosfera e do bem-estar da humanidade.  

A ideia de desenvolvimento e sustentabilidade ganhou força a partir da década de 

1970. Por mais que tenha se propagado inicialmente em âmbito internacional, a proposta de 
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desenvolvimento sustentável foi sendo difundida, incorporada – e, por que não dizer, imposta 

– às agendas nacionais com o propósito de que suas metas fossem alcançadas a partir, 

também, de ações locais. Sob a lógica do pensar global, agindo no local, as políticas locais 

foram pensadas mediante ações que demonstravam uma perspectiva mais sustentável para 

poder se alcançar o desenvolvimento. No contexto do Semiárido brasileiro, por exemplo, a 

propagação de ações sustentáveis é fortalecida na última década do século XX com o 

surgimento do paradigma da “Convivência com o Semiárido”, conforme será evidenciado a 

seguir.  

 

2.2 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO NO SEMIÁRIDO E SUAS PRINCIPAIS 

ABORDAGENS 

 

O conceito de Semiárido surge em 1989, a partir da aprovação da Lei nº 7.827/89, no 

âmbito da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

abrangendo municípios com pluviosidade anual de até 800 mm. A área de abrangência oficial 

do Semiárido, estabelecida no ano de 2005 pelo Ministério da Integração Nacional, através da 

Portaria Ministerial nº 89, considerou três critérios técnicos: a precipitação pluviométrica 

(inferior a 800 mm), o índice de aridez (até 0,5 entre 1961 e 1990) e o risco de seca maior que 

60%, no período compreendido entre 1970 e 1990. Com base nesses critérios, a região 

apresenta uma área territorial de 980.133,07 km², abrangendo 1.135 municípios – destes, 

1.050 estão situados em oito Estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe); os demais 85 municípios pertencem a 

Minas Gerais, região Sudeste do Brasil (SANTOS, 2013). Porém, as Resoluções nº 107, de 27 

de julho de 2017, e nº 115, de 23 de novembro do mesmo ano, ratificam a decisão do 

Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (CONDEL) em 

incluir novos municípios à região semiárida, com destaque para a inclusão dos localizados no 

Estado do Maranhão, oficializando a nova delimitação do Semiárido. Desse modo, a partir de 

2017, o Semiárido brasileiro passa a ser representado por 1.262 municípios, distribuídos em 

dez Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Sergipe, Maranhão e Minas Gerais. 

Por mais recente que se faça essa “nova” delimitação, o CONDEL aprovou, no final 

do ano 2021, uma nova delimitação para o Semiárido brasileiro. Agora, essa região é 

composta por 1.427 municípios. Enquanto foram incluídos 215 municípios – em sua maioria, 

da região Sudeste (126 de Minas Gerais e 6 do Espírito Santo) –, 50 municípios da região 
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Nordeste estão em processo de exclusão. Estes irão passar por uma transição até não serem 

mais reconhecidos como integrantes da região semiárida. Segundo informações disponíveis 

no site da SUDENE, essa delimitação faz parte de um processo de revisão pautado em 

critérios técnico-científicos adotados. A Figura 1 apresenta as delimitações geográficas do 

Semiárido brasileiro ocorridas nos anos 2017 e 2021. 

 

Figura 1 – Delimitação do Semiárido brasileiro (2017 e 2021)  

 
Fonte: SUDENE (2022). Disponível em: https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-

conteudo/02semiaridorelatorionv.pdf. Acesso em: 13 jul. 2022. 

 

Segundo Antônio Barbosa, coordenador do Projeto Daki Semiárido Vivo, pela 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), a aprovação da Resolução nº 150/2021 não precedeu 

nenhum espaço de apresentação, debate ou validação com organizações da sociedade civil. 

Além do mais, para compor essa nova delimitação, os municípios tinham que atender, pelo 

menos, um dos critérios presentes na Portaria Ministerial nº 89, de março de 2005, apontados 

anteriormente. “Boa parte desses municípios agregados pertencem à área Leste de Minas 

Gerais, não que essa área não tenha pessoas empobrecidas, não tenha dificuldade com água, 
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mas o Semiárido é um espaço de identidade, não pode ser usado para acessar recursos apenas” 

(BARBOSA, 2022, n. p.). Barbosa reconhece que, em virtude das mudanças climáticas, é 

comum a ampliação de áreas desertificadas e, consequentemente, o aumento da área de 

abrangência do Semiárido brasileiro. No entanto, ele alerta que essa incorporação seja feita de 

maneira cuidadosa para que se possa evitar erros e fragilidades. Conforme o autor, algumas 

mudanças parecem não fazer sentido, como exemplo, a incorporação inusitada de municípios 

pertencentes à região Leste do Estado de Minas Gerais e a diminuição de municípios do Rio 

Grande do Norte. 

De acordo com a ASA ([20--]), essa nova delimitação pode ser uma estratégia para se 

acessar os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) que, em 

2018, tinha um orçamento executável de R$ 32,6 bilhões, porém, foram contratados, 

efetivamente, R$ 16,2 bilhões – ou seja, apenas 51% de todo o orçamento executável. “O que 

a gente vê é que isso termina sendo uma forma de usar a nova delimitação do Semiárido para 

fazer barganha com os recursos, adotando a velha política do clientelismo, do combate à seca” 

(BARBOSA, 2022, n. p.).  

As regiões semiáridas são caracterizadas, principalmente, pelos longos períodos de 

estiagem (ver Figura 2), chuvas escassas e/ou mal distribuídas, altas temperaturas e aridez dos 

solos. Essas são características edafoclimáticas que mais têm representado essas regiões, 

principalmente no âmbito das políticas públicas. No entanto, há um esforço, nas últimas 

décadas, de repensar e implementar políticas na região que desconsiderem a pobreza e a fome 

como consequências unicamente decorrentes da realidade climática, mas sim como problemas 

relacionados à questão social, política, econômica e cultural. Cabe ressaltar que se trata de 

uma região de ambiente diversificado no que diz respeito aos seus aspectos naturais, 

biológicos, sociais e culturais, embora a baixa pluviosidade represente uma característica 

comum. 
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Figura 2 – Períodos de estiagem no Semiárido brasileiro 

 

 
Fonte: Santos (2013). 

 

De forma errônea, o Semiárido tem sido propagado como uma região atrasada 

economicamente devido às suas condições climáticas, estabelecendo pouca relação entre esse 

problema e as desigualdades social, cultural e tecnológica permeadas na região. De acordo 

com Santos et al. (2017, p. 101), quando se analisa a escassez hídrica no contexto da 

agricultura familiar, a realidade é mais preocupante, pois “além de estarem à margem de 

tecnologias e políticas públicas que possam vir fortalecer a sua vivência no campo, muitos dos 

agricultores familiares não dispõem de terra e água para, sequer, garantir a produção para o 

consumo alimentar”. Isso é reiterado por Andrade (1985, p. 7): 

 

A questão da seca não se resume à falta de água. A rigor, não falta água no 

Nordeste. Faltam soluções para resolver a sua má distribuição e as 

dificuldades de seu aproveitamento. É necessário desmistificar a seca como 

elemento desestabilizador da economia e da vida social nordestina e como 

fonte de elevadas despesas para a União [...] desmistificar a ideia de que a 

seca, sendo um fenômeno natural, é responsável pela fome e pela miséria 

que dominam na região, como se esses elementos estivessem presentes só aí. 

 

Reconhece-se assim que o Semiárido apresenta múltiplas peculiaridades em relação às 

demais regiões do Brasil, nos seus mais variados aspectos. É diante dessas particularidades 

que as políticas de desenvolvimento para essa região deveriam ser embasadas. Porém, o que 
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se observa é que elas foram impulsionadas, no decorrer de anos, por interpretações que 

subestimam as potencialidades do local, bem como a capacidade dos que ali vivem. 

No que se refere à discussão de política pública no contexto da agricultura familiar, 

podemos ratificar que a atuação do Estado na criação, no desenvolvimento e na gestão de 

políticas públicas para o setor agrícola foram evidenciadas no decorrer de décadas, gerando 

uma preponderância econômica do modelo capitalista, propiciando contradições não 

condizentes com a realidade local. Contudo, somente nas últimas duas décadas do século XX, 

as políticas de desenvolvimento para a região semiárida possibilitaram uma maior 

participação social na sua construção e efetivação, pautando-se, ainda, no discurso da 

sustentabilidade local.  

Silva (2006), ao analisar as políticas de desenvolvimento para a região do Semiárido, 

aponta três principais paradigmas que as legitimaram: as políticas de combate às secas e aos 

seus efeitos, as políticas de modernização econômica e tecnológica e as políticas de 

convivência com o Semiárido. Para tanto, inicia sua análise reconstituindo a trajetória das 

ações governamentais desde o princípio da ocupação dessa região pelos colonizadores 

europeus. 

 

2.2.1 O paradigma de combate à seca e aos seus efeitos 

 

A ocupação e o desenvolvimento da região semiárida, segundo Silva (2006), se 

fizeram ancorados nas atividades pastoris, com a dispersão das fazendas de gado (para o 

fornecimento de carne, couro e animais de tração às áreas produtoras de cana-de-açúcar e, 

posteriormente, para os locais de mineração) e o isolamento dos moradores. A agricultura se 

mostrava como uma atividade secundária, voltada apenas para a subsistência. As secas 

passaram a ser consideradas como problema, ainda, no século XVIII, após ser evidenciado o 

aumento da densidade demográfica na região, a calamidade da fome e os prejuízos dos 

colonizadores e das fazendas de gado. Diante de tal cenário, a ação governamental consistiu 

na distribuição de alimentos e na repressão às desordens que se avolumavam nas secas. 

Entretanto, mesmo com o fim da colonização portuguesa, a ação governamental permaneceu 

baseada na distribuição de alimentos às vítimas da fome durante as inúmeras secas 

prolongadas.  

 

Com o fim da colonização portuguesa, durante o primeiro reinado, foi 

mantida a mesma característica da ação governamental de socorro às vítimas 

da fome durante as secas prolongadas. A ajuda governamental chegava 
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somente após insistentes pedidos das províncias, relatando quadros trágicos 

de miséria e morte nos sertões. A distribuição de alimentos (feijão, farinha e 

milho) continuou até o período regencial, quando o Ministério do Império 

autorizou a liberação de recursos para perfuração de poços, em 1833 

(SILVA, 2006, p. 40). 

 

Em 1846, foi criada uma comissão científica com o propósito de se estudar a realidade 

do Nordeste, assim como propor soluções para o enfrentamento das secas na região. A 

decisão do Governo Imperial em instituir essa comissão se fez após os grandes prejuízos 

econômicos (e, especialmente, sociais) que a seca de 1845 ocasionou. Essa atitude revela uma 

“mudança na intervenção estatal nas áreas das secas” (SILVA, 2006, p. 44). Em relação a esse 

cenário, Melo, Pereira e Dantas Neto (2009, p. 7) afirmam que “a partir de então foram 

impulsionadas algumas políticas por parte do Estado visando a atenuação do fenômeno, que 

consistiram na institucionalização da questão da seca, mediante a criação de órgãos de 

planejamento regional”. 

Com a criação dos órgãos oficiais, como a Inspetoria de Obras Contra as Secas 

(IOCS), a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) e, posteriormente, o 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), criados na primeira metade do 

século XX, ocorreram mudanças estruturais significativas no âmbito das políticas 

governamentais de combate às secas na região Nordeste. Para Silva (2006), o plano de ação 

do IOCS (criado em 1909) envolvia as seguintes atividades voltadas para o combate aos 

efeitos da seca: 

 

realização de estudos, planejamento e execução de obras hídricas, como a 

construção de açudes públicos e particulares, canais de irrigação, barragens, 

perfuração de poços e drenagem; estradas de rodagem e ferrovias; 

reflorestamento e piscicultura. [...] estudos das condições meteorológicas, 

geológicas, topográficas e hidrológicas das zonas de ocorrência das secas 

[...] (SILVA, 2006, p. 48). 

 

As ações do IOCS foram significativas para o conhecimento e aprofundamento da 

realidade do Nordeste Semiárido. Entretanto, elas não evidenciaram a estrutura 

socioeconômica e cultural da região, definindo que a melhor solução seria estabelecer uma 

política de armazenamento de água para suprir a população e a agricultura nos momentos de 

escassez. Essa questão reflete o caráter unicamente tecnicista do Órgão e implica na ausência 

de recursos financeiros governamentais voltados para os demais aspectos (MELO; PEREIRA; 

DANTAS NETO, 2009; SILVA, 2006). Além do mais, durante os seus dez anos de 
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existência, o IOCS não dispôs de verba suficiente sequer para o seu próprio funcionamento e 

para o desenvolvimento das ações planejadas.  

Com o propósito de otimizar as ações dessa Inspetoria e ampliar a sua capacidade de 

atuação, em 1919, um novo Decreto (nº 13.687) passou a denominá-la de Inspetoria Federal 

de Obras Contra as Secas (IFOCS). A atuação dessa inspetoria, a partir de 1931, era voltada 

para a construção de obras hídricas e ações emergenciais. Por vezes, as verbas destinadas para 

a efetivação das obras hidráulicas (açudagem e irrigação) eram direcionadas à assistência 

emergencial, no caso de calamidade pública ocasionada pelas secas. 

 

Mesmo com a garantia constitucional, entre 1935 e 1949, houve uma 

paralisação de obras importantes, que haviam sido iniciadas sob a pressão 

dos flagelos da seca de 1930 a 1932. Por coincidência, a Constituição de 

1934 havia introduzido uma base legislativa para implementação de uma 

política para o controle dos efeitos da seca no Nordeste. Tratava-se não 

apenas do reconhecimento da importância de um problema que é nacional, 

mas, sobretudo, da obrigação de enfrentá-lo, evitando a descontinuidade e o 

abandono das ações (SILVA, 2006, p. 51). 

 

Os desafios financeiros e, em consequência, funcionais e estruturais desses órgãos 

direcionavam ao repensamento das suas ações, que sempre estavam à mercê da criação de um 

novo órgão ou nomenclatura. Diante do principal propósito de modernizar-se e diversificar 

suas atividades, mesmo que mantivesse a concentração nas atividades de açudagem e 

irrigação, o IFOCS foi transformado, no ano de 1945, em Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS).  

O DNOCS tinha como propósito combater à seca em todo território brasileiro. 

Entretanto, as suas ações ficaram restritas ao Semiárido, pois, desde o início da sua criação, 

tal território ficou sob o domínio da elite regional, servindo aos interesses dos grandes 

proprietários rurais (MELO; PEREIRA; DANTAS NETO, 2009). Silva (2006, p. 52) alerta 

que “o destaque do período foi para a exploração agrícola dos açudes construídos 

anteriormente. Começou a haver uma preocupação maior com o gerenciamento dos açudes 

públicos, direcionando as águas represadas para as atividades de irrigação”. Também foram 

evidenciadas as prestações de serviços agroindustriais e o desenvolvimento de ações de 

assistência social e educacional junto às famílias sertanejas que viviam nas áreas dos açudes 

públicos. 

Para Suassuna (2002, p. 5), as políticas dos órgãos supracitados e, por conseguinte, as 

ações por eles institucionalizadas para alcançar o objetivo de combater as secas, 

“representava[m], quase exclusivamente, a construção de grandes obras de engenharia para 
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represar água”. É fato que a criação do DNOCS, mesmo com o seu caráter 

predominantemente tecnicista, se constituiu como um marco instrumental de transição nas 

ações e políticas de desenvolvimento para o Nordeste Semiárido. Antes, com a atuação do 

IOCS e o IFOCS, os esforços eram voltados para os serviços de assistência às vítimas das 

secas e para a construção de obras hidráulicas. Com a criação do referido Departamento, 

surge a perspectiva da modernização à medida que se procura desenvolver atividades de 

irrigação nos açudes construídos anteriormente. Entretanto, suas ações foram palco de 

inúmeras críticas, devido, principalmente, ao fato de que as obras de combate às secas 

permaneciam sob o controle dos grandes proprietários (geralmente, construções de grandes 

açudes, culminando no domínio das áreas irrigadas). 

 

2.2.2 As políticas de modernização econômica e tecnológica 

 

As políticas de combate às secas e aos seus efeitos instigaram a percepção crítica de 

alguns autores desde os meados do século XX. Josué de Castro, em sua obra Geografia da 

Fome (1984), redireciona o olhar sobre as causas estruturantes da miséria que assolava o 

Semiárido nordestino. Para o autor, a situação de miséria que perpetuava nessa região se 

relacionava mais à concentração fundiária e à exploração da mão de obra dos sertanejos do 

que ao fenômeno das secas. Para tanto, o autor propõe algumas alternativas e/ou reflexões que 

considerava válidas para a expansão econômico-social da região: reconhecer que, embora 

grave, o fenômeno regional das secas não pode ser compreendido como principal fator do 

marasmo econômico do Nordeste; considerar necessário elevar os índices de produtividade 

dessa região com o propósito de melhorar os níveis de saúde e o controle endêmico; e 

identificar como a monocultura da cana-de-açúcar contribuía intensa e negativamente para o 

desequilíbrio social e alimentar das populações. Ele denunciava, ainda, que os projetos e as 

obras de emergência não se traduziam em resultados permanentes, sendo executados apenas 

em situações transitórias de calamidades. Por fim, Castro propõe uma aproximação entre a 

indústria e a agricultura no Nordeste, reconhecendo que ambas necessitam “de organização 

técnica e ajuda financeira, para diminuir o custo da produção, criar e desenvolver mercados e 

permitir o largo emprego dos indivíduos úteis, promovendo assim a fixação do homem 

nordestino” (CASTRO, 1984, p. 160-161).  

Outra contribuição ao pensamento crítico sobre as políticas de combate à seca surge 

com Celso Furtado (1967). Com o propósito de pensar uma solução para a complexa situação 

social e econômica do Nordeste brasileiro, ao ser nomeado, em 1958, como interventor junto 
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ao Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) pelo Presidente 

Juscelino Kubitschek, Furtado formula um sintético, mas profundo diagnóstico sobre as 

causas do subdesenvolvimento nordestino, propondo as bases para a sua superação. Para ele, 

as políticas de combate à seca eram ineficazes para a superação do subdesenvolvimento 

regional, visto que não solucionavam os problemas econômicos e sociais do Nordeste. Além 

do mais, ele reconhece que a política hidráulica pautada na construção de açudes beneficiava 

apenas os proprietários de terra (DINIZ; SANTOS; ROZENDO, 2019; SILVA, 2006; 

FURTADO, 1967). O relatório do GTDN tinha como propósito se constituir como um suporte 

de intervenção para a região Nordeste, alicerçado na criação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), cujas ações deveriam estar voltadas para a 

superação das desigualdades inter-regionais no país, através do incentivo à industrialização, 

que deveria acontecer paralelo à reorganização da agricultura.  

 

A organização dessa unidade agropecuária típica, de nível de produtividade 

razoavelmente elevado e adaptado às condições ecológicas da região, deveria 

constituir o objetivo central de toda política de desenvolvimento econômico 

para a região semiárida. Por mais importante que venha a ser a contribuição 

da grande açudagem e da irrigação para aumentar a resistência econômica da 

região, é perfeitamente claro que os benefícios dessas obras estarão 

circunscritos a uma fração das terras semiáridas do Nordeste (FURTADO, 

1967, p. 72-73). 

 

O relatório sugere, ainda, uma modificação nas formas de uso do capital, que deveriam 

estar voltadas para a reestruturação da unidade produtiva, com o propósito de aumentar sua 

produtividade e rentabilidade através da utilização intensiva e racional dos recursos naturais 

disponíveis. Outra questão apontada é sobre a elevada densidade demográfica – representada, 

nesse contexto, pelo excedente de mão de obra – consequente das incidências de estiagens. 

Para Furtado (1967), o excesso dessa população se manifesta nos anos secos. No entanto, ele 

afirma que a política do Governo Federal tem se eximido de manter grande parte desse 

excedente nos anos irregulares. Para tanto, aponta que a solução para essa questão está ligada 

de maneira inseparável à reorganização da unidade produtiva. Melo, Pereira e Dantas Neto 

(2009, p. 7) afirmam que a proposta central do relatório seria “a intensificação dos 

investimentos industriais no Nordeste e o estímulo à produção de alimentos, até porque a 

industrialização iria intensificar a urbanização e ampliar a demanda da população das cidades 

por alimento”. 

A mais significativa contribuição de Furtado para o desenvolvimento do Semiárido 

nordestino se encontra nas diretrizes do relatório do GTDN. A disparidade do nível de renda 
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existente e do ritmo de crescimento econômico entre o Nordeste e o Centro-Sul do país são 

problemas a enfrentar na etapa presente do desenvolvimento econômico nacional (GTDN, 

1959). Com uma perspectiva reformista e modernizadora, Furtado credenciava à 

industrialização como a única alternativa para o Nordeste superar o subdesenvolvimento.  

A política de modernização agrícola no Semiárido, ocorrida nas últimas cinco décadas 

do século XX, deu evidencia à questão regional, assim como pôde registrar a atuação do 

Estado como principal protagonista do desenvolvimento industrial. Entretanto, a sua forma de 

atuação intensificou as desigualdades regionais. Evidenciou-se nesse período um cenário de 

contraste entre o Centro-Sul – palco de um dinamismo econômico crescente – e o Nordeste, 

marcado pela estagnação da agroindústria e da economia, agora, agravada com a 

diversificação agrícola daquela região, que passou a produzir açúcar e algodão, concorrendo 

com os produtos nordestinos no mercado interno (MELO; PEREIRA; DANTAS NETO, 

2009; SILVA, 2006). 

Silva (2006, p. 56), esclarece que, nesse período, o Estado “exercia sua face moderna 

de promoção de desenvolvimento no Centro-Sul, pelo apoio direto aos investimentos 

industriais por meio da infraestrutura e incentivos fiscais e concentrava a chamada indústria 

de base naquela região”. Enquanto isso, as políticas desenvolvimentistas para o Nordeste 

foram reduzidas à criação de novos órgãos regionais, que propagavam a modernização da 

economia regional. Contudo, o que se observava era a continuidade das mesmas políticas 

tradicionalistas pautadas em assistências emergenciais (SILVA, 2006).  

Além da criação da SUDENE e do GTDN, o autor destaca as seguintes políticas de 

modernização propostas para a região Nordeste:  

a) Tentativa de modernização do DNOCS (no final da década de 1940 e início dos anos 50); 

b) Criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHEFS), em 1945; construção da 

Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, em 1948, com o propósito de desenvolver o 

potencial energético do Rio São Francisco; institucionalização da Comissão do Vale do 

São Francisco (CVSF), cuja função era formular um plano geral capaz de propor ações de 

regularização dos rios, bem como pensar na utilização adequada de seu potencial 

hidrelétrico e no desenvolvimento agrícola; 

c) Criação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em 1952 e do Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE), que objetivavam fomentar o 

desenvolvimento econômico do Nordeste através da disponibilização de acesso ao crédito 

para a implantação de empreendimentos industriais e agropecuários, além do apoio aos 

projetos de pesquisas que tratavam de alternativas tecnológicas para o setor agrícola.  
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As estratégias de desenvolvimento, entre as décadas de 1970 e 1980, foram elaboradas 

sob uma perspectiva de integração nacional. Dessa maneira, os órgãos e os programas, cujas 

ações tinham enfoque regional, não eram privilegiados pelo Regime Militar, a exemplo da 

própria SUDENE (SILVA, 2006). 

Ao analisar os dois paradigmas, de combate à seca e da modernização agrícola, pode-

se perceber que as políticas que os definiam nem sempre atendiam às particularidades locais, 

pois eram pautadas, quase exclusivamente, em fenômenos físicos, geológicos e de ordem 

natural. As tecnologias eram importadas, como aquelas que inspiraram as ações de 

desenvolvimento e aproveitamento do Vale do São Francisco, baseadas no modelo norte-

americano de aproveitamento do Vale do Tenessee. Ademais, os grupos, as comissões e os 

órgãos de estudos pautavam-se em outras realidades tecnológicas para serem implantadas na 

região. Por isso, muitas indústrias foram implantadas no Nordeste sem que fossem feitos 

estudos adequados de viabilidade, resultando no seu fracasso (MELO; PEREIRA; DANTAS 

NETO, 2009; SILVA, 2006).  

 Por mais que as propostas políticas fossem pensadas para o local, as experiências de 

convivência na região e os saberes dos nordestinos não foram considerados no contexto 

dessas políticas. O conhecimento adquirido mediante uma realidade externa à vivenciada é 

por sua vez imposto, não colaborando para o desenvolvimento das experiências locais, haja 

vista a sua falta de compatibilidade com a cultura do local. Acredita-se, pois, que a 

desvalorização das múltiplas formas de constituição de conhecimento sobre uma determinada 

realidade desencadeia relações de desigualdade cultural, expressa por aspectos sociais e 

políticos, por exemplo. 

 

2.2.3 Sobre a convivência com o Semiárido 

 

As duas últimas décadas do século XX representam um marco no que diz respeito às 

mudanças nas concepções sobre o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, especialmente 

para o Semiárido. Müller (2007), em seu estudo sobre a construção de políticas públicas para 

a agricultura familiar no Brasil, aponta que, no ano 1990, o papel do Estado passa por 

modificações no que concerne à sua atuação de agente centralizador e interventor. Ele revela 

que “o Estado sozinho é incapaz de garantir o bem-estar da Sociedade” e que “a participação 

dos beneficiários no processo de construção, implantação e gestão das políticas públicas 

potencializa os benefícios trazidos das políticas” (MÜLLER, 2007, p. 13). A partir de então, 

os movimentos pela participação e descentralização nas políticas públicas se tornaram 
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crescentes, em especial nas ações voltadas para agricultura familiar.  

Essas mudanças foram possíveis devido à articulação e à mobilização de novos atores 

sociais e políticos que, mediante um discurso renovador, comprovaram, através de seus 

experimentos sociais, que é possível o desenvolvimento sustentável com base na convivência 

com o Semiárido. A partir de então, a região passou a ser concebida enquanto espaço capaz de 

construir e/ou resgatar relações de convivência sustentáveis entre os seres humanos e a 

natureza (SILVA, 2006; DINIZ; PIRAUX, 2011).  

 

Um conjunto de ONGs que atuam no Semiárido e algumas instituições 

públicas de pesquisa e extensão rural, como a Embrapa e a Empresa 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), passaram a 

desenvolver propostas e experimentar tecnologias hídricas e produtivas, 

alternativas e apropriadas à realidade ambiental, cultural e socioeconômica 

do Semiárido (SILVA, 2006, p. 79). 

 

No que diz respeito à participação social na constituição de políticas públicas para a 

região semiárida, Assis (2012) relata que a perspectiva de convivência com o Semiárido traz 

uma mudança fundamental em relação ao sujeito da ação. Se no paradigma de combate à seca 

o ator central era o Estado, nessa nova proposta ele passa a ser os sujeitos de uma determinada 

região. Dessa forma, o autor enfatiza que “a concepção da convivência com o Semiárido 

incorpora a ideia da participação popular como instrumento contra a apropriação das políticas 

públicas pelas elites” (ASSIS, 2012, p. 181) e contra a falta de autonomia política no processo 

de decisão e implementação. O Quadro 1 apresenta uma síntese das principais propostas e 

ações surgidas nesse contexto, que colaboraram (ou não) com as novas práticas 

governamentais e com a política de convivência do homem com a seca. 

 

Quadro 1 – Ações, projetos e programas desenvolvidos sob o enfoque da convivência com a seca no 

Semiárido 

ANO AÇÕES, PROJETOS E 

PROGRAMAS 

PROPÓSITO 

1982 Convivência do Homem com a 

Seca 

Documento elaborado pela Embrapa e Embrater 

sugerindo a implantação de sistemas de exploração 

agrícola para assegurar a convivência do homem com a 

seca. 

1993 Ações Permanentes para o 

Desenvolvimento do Nordeste 

no Semi-árido brasileiro 

Proposta de ações permanentes para o Semiárido, 

elaborada pelo Fórum Nordeste (composto por mais de 

trezentas organizações da sociedade civil da região), 

centrada no fortalecimento da agricultura familiar, no 

uso sustentável dos recursos naturais e na 

democratização das políticas públicas. 

1994 Projeto Áridas: uma proposta de 

desenvolvimento sustentável 

Projeto governamental que, influenciado pela 

CNUMAD (1992), expressa preocupação com o meio 
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para o Nordeste ambiente e com a melhoria da qualidade de vida no 

Semiárido. Propõe ações de ocupação demográfica e 

produtiva compatíveis com a capacidade de suporte dos 

recursos da terra e da água. 

1998

-

1999 

Ações emergenciais tradicionais Distribuição de água, alimento e renda por meio das 

frentes produtivas. 

 

Programa de alfabetização 

 

Alfabetização para os alistados nas frentes produtivas, 

recuperação de escolas e ampliação de vagas para o 

Ensino Fundamental. 

Programa Especial de 

Financiamento para Combate 

aos Efeitos da Estiagem 

Fortalecimento da infraestrutura hídrica, manutenção do 

rebanho, produção de alimentos para o consumo 

humano. 

1999 Declaração do Semi-árido Elaborado por representantes dos movimentos sociais, 

de entidades religiosas e de ONGs, apresenta um 

conjunto de propostas baseadas no uso sustentável dos 

recursos naturais do Semiárido e a quebra de monopólio 

de acesso à terra, à água e a outros meios de produção. 

2001

-

2002 

Programa Sertão Cidadão: 

convívio com o Semi-árido e 

inclusão social 

Criação de um sistema de planejamento e gestão do 

Semiárido, cuja finalidade era monitorar a dinâmica 

espacial e temporal de sistemas ecológicos e 

socioeconômicos na região. 

Programa de Disseminação de 

Tcnologias Apropriadas para o 

Semi-árido 

Visava mudanças no padrão tecnológico e a promoção 

de alternativas produtivas que possibilitassem inserção 

no mercado interno e externo. 

2003 Programa Conviver: 

Desenvolvimento Sustentável do 

Semi-Árido 

Convergir ações que propiciassem a melhoria da vida 

dos agricultores familiares da região. Envolve as 

seguintes ações: seguro-safra, compra de alimentos pelo 

Governo Federal, acesso ao crédito, cartão-alimentação, 

assistência técnica e educação para o desenvolvimento 

de metodologias e tecnologias de convivência com o 

Semiárido. 

2003 Programa de Formação e 

Mobilização Social para a 

Convivência com o Semi-árido - 

Um Milhão De Cisternas Rurais 

– P1MC 

Buscou, inicialmente, garantir o acesso de um milhão de 

famílias que vivem no Semiárido aos equipamentos de 

captação e armazenamento de água de chuva para o 

consumo humano, capacitando-as quanto ao 

gerenciamento dos recursos hídricos, o processo de 

construção de cisternas, a cidadania e as relações de 

gênero. 

Fonte: elaborado a partir de Silva (2006). 

 

Apesar de reconhecer todos os esforços elencados, o autor aponta certa negligência do 

Governo na seca ocorrida entre 1998 e 1999, que se fez, principalmente, através da sua reação 

tardia frente à pressão dos governantes locais, na demora da implementação de ações 

emergenciais e no corte de recursos, logo após o período mais grave da estiagem. Isso 

resultou na descontinuidade das referidas ações. Contudo, somente a partir da efetivação da 

participação da sociedade civil no debate de políticas de convivência com o Semiárido é que 

se percebe os resultados dessas políticas.  



47 

 

 

Ao analisar a distribuição de investimentos nos subespaços do Semiárido
4
, no ano de 

2005, Silva (2006) demonstra que há uma proximidade entre o percentual de recursos 

investidos na dinamização econômica (42,28%) com os recursos destinados à área social (35, 

69%). No que se refere, mais especificamente, à reforma agrária e ao fortalecimento da 

agricultura familiar, pode-se destacar as seguintes iniciativas: a criação de uma linha especial 

de crédito, o Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), a Lei nº 11.326/2006, o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Seguro 

Safra, o Programa Territórios da Cidadania e, mais recentemente, o Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO).  

A proposta de convivência com o Semiárido, conforme consta na Declaração do 

Semiárido, se sustenta em políticas que valorizam as potencialidades locais, a conservação 

dos recursos naturais, o fortalecimento da sociedade civil, a participação das mulheres e dos 

jovens no processo de desenvolvimento, assim como aponta os meios para o seu 

financiamento. De acordo com Baptista e Campos (2013b), as ações de desenvolvimento que 

vêm sendo implementadas no Semiárido, mediante tal concepção, se constituem como 

processos inovadores de formação e mobilização social, que estimulam o surgimento de um 

novo saber: o saber conviver com a realidade dessa região, ampliando as possibilidades de 

uma melhor qualidade de vida. Esse paradigma se relaciona ao estilo de vida e a produção de 

escolhas que respeitam e valorizam o conhecimento e a cultura local, através do uso de 

tecnologias e procedimentos apropriados ao contexto ambiental e climático (IRPAA, 2005).  

As tecnologias sociais de convivência no Semiárido de maior amplitude são as 

tecnologias que integram reservatórios para a captação e o armazenamento da água da chuva 

(CAVALCANTE et al., 2020), e se organizam como uma ferramenta de poder, uma vez que 

carregam um forte apelo de quebra de paradigma entre o combate à seca e a convivência com 

o Semiárido. Para além, elas se designam como um processo de manutenção e luta para uma 

melhor convivência com a região (ROZENDO; DINIZ, 2020; SILVA; BARROS, 2016; 

SOUZA, 2010). Explicitando essa questão, a lógica de convivência com o Semiárido, para 

Pereira (2016, p. 21): 

 

caracteriza-se pela descentralização do acesso à água, por soluções locais, 

experimentações, adaptações e pelo uso de tecnologias apropriadas ao bioma 

caatinga. Um de seus princípios centrais refere-se à cultura do estoque de 

                                                           
4
 Os subespaços do Semiárido é uma divisão territorial desenhada pelo Governo Federal, através da Câmara de 

Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, para a atuação e cumprimento da Agenda de 

Compromisso assumida por dezesseis Ministérios.  
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água de chuva, de sementes e de alimentos para pessoas e animais. Esta 

lógica propõe o acesso equitativo à água, a preservação dos recursos 

naturais, o fortalecimento da agricultura familiar e o estímulo à agricultura 

agroecológica. Ela parte do reconhecimento de que não é possível controlar 

as condições climáticas, a quantidade de chuvas e outras características 

naturais do semiárido, mas é possível se adaptar, experimentar, testar 

tecnologias, combiná-las e trabalhar continuamente em busca de melhorias, 

respeitando e cuidando dos recursos naturais.  

 

Diante esse cenário de compreensão sobre a convivência com o Semiárido, pode-se 

perceber que esse paradigma dialoga com o que foi discutido sobre desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade, principalmente quando incorpora elementos que valorizam as 

potencialidades e respeitam as limitações do local, resgatando a ideia de desenvolvimento 

endógeno, conforme abordado por Sachs (2009), bem como de desenvolvimentos e 

sustentabilidades, ambos tratados por Rua (2017). E, também, quando aponta para a 

necessidade de uma relação diferenciada entre os seres humanos e o meio ambiente, o que 

pressupõe uma nova cultura ecológica, pautada numa nova racionalidade ambiental (LEFF, 

2001).  

Ao se reportarem ao P1MC, Rozendo e Diniz (2020, p. 3) afirmam: 

 

O conjunto de princípios e estratégias desse programa se forjou na 

proposição de um novo paradigma de desenvolvimento, expresso na noção 

de convivência com o semiárido, revelando diferentes dimensões da 

realidade regional e despertando novas controvérsias. Esta concepção 

propunha uma relação renovada entre meio ambiente e sociedade em 

substituição à secular ideia de combate à seca. Compreendeu-se, afinal, que 

não era possível lutar contra a seca, mas era preciso conviver com ela. A 

referida perspectiva assentou-se no protagonismo dos sujeitos sociais do 

semiárido, antes “vítimas das secas”, na construção das estratégias de 

desenvolvimento para a região. Emancipação, autonomia, equidade e 

aprendizagem coletiva passaram a constituir objetivos estruturantes deste 

paradigma. 

 

Entretanto, Silva (2006, p. 89-90) reconhece que, apesar de existirem avanços, neste 

início de século XXI, sobre as políticas de desenvolvimento, há “sinais claros de permanência 

ou continuidade das características e práticas que têm predominado historicamente nas 

políticas públicas no Semi-árido brasileiro”, assim como a perspectiva de combate à seca e 

aos seus efeitos permanece instalada nos órgãos governamentais. Para tanto, cita como 

exemplo o Plano estratégico de Desenvolvimento Sustentável para o Semi-Árido (PDSA), 

divulgado em 2005, pelo Ministério da Integração Nacional, cuja prioridade estava voltada 

para ações inovadoras ou associadas a empreendimentos de grande porte, como o projeto de 
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revitalização da Bacia do São Francisco, o apoio à agricultura irrigada, dentre outros. 

Percebe-se, assim, que não é somente a concepção de convivência com o Semiárido que 

orienta as políticas públicas de desenvolvimento da região, e pode-se afirmar que não há um 

rompimento definitivo com os paradigmas de combate à seca e da modernização agrícola. O 

mais pertinente a considerar é que o paradigma da convivência se encontra em processo de 

transição ou, até mesmo, permeando entre os demais.  

De fato, com o passar das décadas, o modo de perceber as secas foi sendo modificado 

ao passo que foi surgindo possibilidades de conviver, ao invés de tentar combatê-la. Porém, só 

nas duas últimas décadas do século XX, com o surgimento do paradigma de convivência com 

o Semiárido, foi se fortalecendo as ações de “convivência com o Semiárido”, instigando um 

novo olhar para a região. As ações, programas e políticas alicerçadas nesse paradigma buscam 

respeitar os limites pluviométricos, as potencialidades locais e os saberes dos nordestinos, 

evidenciando uma valorização da cultura local. Essa mudança de percepção, associada ao 

surgimento de novas políticas, tem reduzido os efeitos catastróficos evidenciados em secas 

anteriores, conforme mostra o trabalho de Mattos (2017). De acordo com o autor, a última 

seca (2011 a 2017) que assolou o Nordeste do Brasil foi a mais severa dos últimos 40 anos. 

Contudo, apesar desse longo período de estiagem, pode-se registrar um cenário de superação 

das calamidades sociais que se faziam presentes em secas passadas. E isso se deveu às 

diferentes políticas desenvolvidas em defesa da convivência com o Semiárido. O autor aponta 

como indicadores visíveis do processo de superação dessas calamidades os Programas Um 

Milhão de Cisternas (P1MC) e o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2).  

 

2.2.3.1 Sustentabilidade e convivência com o Semiárido: a natureza política dos programas de 

cisternas  

 

O discurso da sustentabilidade se fortalece alicerçado nas políticas de convivência para 

o Semiárido, que ganham força a partir da consolidação da Articulação do Semiárido 

Brasileiro (ASA). A ASA foi criada no ano de 1999, na cidade do Recife, durante a 3ª 

Conferência das Partes da Convenção de Combate à Desertificação e à Seca (COP3). Nessa 

ocasião, a ASA lançou a Declaração do Semiárido, por meio da qual afirmava que “o 

Semiárido tem direito a uma política adequada” (ASA, 1999, p. 01), marcando o momento de 

sua consolidação como um espaço de articulação política da sociedade civil. A partir das 

experiências de várias organizações que compunham essa ação coletiva, vai sendo 

conformando o P1MC como a porta de entrada para o Programa de Formação e Mobilização 
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Social para a Convivência com o Semiárido (PASSADOR; PASSADOR, 2010). Muitas 

cisternas já vinham sendo implantadas pelas organizações no Semiárido, mas de modo não 

articulado. A criação da ASA vai permitir potencializar essas ações.  

A elaboração do P1MC, no ano 2000, passou por fases demonstrativas e de transição 

para, finalmente, chegar à condição de política pública (DINIZ; PIRAUX, 2011), por 

intermédio do Termo de Parceria nº 001/2003 com o Ministério Extraordinário da Segurança 

Alimentar (antigo MESA), incorporando-se ao Programa Fome Zero, principal plataforma do 

governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo do Programa é garantir o 

acesso à água como um elemento central na promoção de segurança alimentar e nutricional 

para as famílias agricultoras da região semiárida. O público do Programa é composto por 

“famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água, com prioridade 

para povos e comunidades tradicionais. Para participarem, as famílias devem necessariamente 

estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal” (CASTRO, 

2021, p. 12).  

Com os significativos resultados dessa ação, o Programa é ampliado. Assim, surge, em 

2007, o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), com o principal objetivo de “garantir 

acesso e manejo sustentáveis da terra e das águas, promovendo a segurança alimentar 

(produção animal e vegetal) por meio da construção de processos participativos da população 

rural” (GNADLINGER, 2005, p. 8). 

Os programas – mediante a sua lógica, objetivos e metodologias – dialogam, em 

alguns aspectos, com as metas estabelecidas para os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) delineadas no âmbito brasileiro. A presente análise se deteve a tecer um 

olhar para as metas estabelecidas para os ODS 2 e 6 (ver Quadro 2), por tratarem do acesso ao 

alimento e à água, elementos centrais nos programas aqui referidos. Castro (2021), ao analisar 

a contribuição dos programas de cisternas para o atingimento do ODS 6, reconhece que, das 

seis metas estabelecidas, a mais evidente é a meta 6.1, cujo propósito é: até 2030, alcançar o 

acesso universal e equitativo à água potável e segura para todas. Tal meta vai ao encontro do 

que se propõem o P1MC: garantir à universalização do acesso democrático à água às famílias 

rurais do Semiárido brasileiro. Por mais que o Programa tenha uma finalidade voltada para o 

território do Semiárido, apreende-se que, caso essa universalização venha ocorrer, ele 

contribuiria significativamente para o atingimento da meta 6.1, pensada para uma escala 

nacional e, também, global. Quanto às demais metas, o autor as considera muito abrangentes e 

pouco precisas, não estabelecendo, dessa maneira, uma relação direta com o P1MC e o P1+2.  
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Quadro 2 – Metas estabelecidas para o atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis 

(ODS) 2 e 6 

ODS 2 (Acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável) 

ODS 6 (Garantir a disponibilidade e a gestão 

sustentável da água potável e do saneamento 

para todos) 

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o 

acesso de todas as pessoas, em particular os 

pobres e pessoas em situações vulneráveis, 

incluindo crianças, a alimentos seguros, 

nutritivos e suficientes durante todo o ano. 

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e 

equitativo a água potável e segura para todos. 

2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de 

desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas 

acordadas internacionalmente sobre nanismo e 

caquexia em crianças menores de cinco anos de 

idade, e atender às necessidades nutricionais dos 

adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e 

pessoas idosas. 

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e 

higiene adequados e equitativos para todos, e 

acabar com a defecação a céu aberto, com 

especial atenção para as necessidades das 

mulheres e meninas e daqueles em situação de 

vulnerabilidade. 

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e 

a renda dos pequenos produtores de alimentos, 

particularmente das mulheres, povos indígenas, 

agricultores familiares, pastores e pescadores, 

inclusive por meio de acesso seguro e igual à 

terra, outros recursos produtivos e insumos, 

conhecimento, serviços financeiros, mercados e 

oportunidades de agregação de valor e de 

emprego não agrícola. 

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, 

reduzindo a poluição, eliminando despejo e 

minimizando a liberação de produtos químicos 

e materiais perigosos, reduzindo à metade a 

proporção de águas residuais não tratadas e 

aumentando substancialmente a reciclagem e 

reutilização segura globalmente. 

2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de 

produção de alimentos e implementar práticas 

agrícolas resilientes, que aumentem a 

produtividade e a produção, que ajudem a 

manter os ecossistemas, que fortaleçam a 

capacidade de adaptação às mudanças 

climáticas, às condições meteorológicas 

extremas, secas, inundações e outros desastres, e 

que melhorem progressivamente a qualidade da 

terra e do solo. 

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a 

eficiência do uso da água em todos os setores e 

assegurar retiradas sustentáveis e o 

abastecimento de água doce para enfrentar a 

escassez de água, e reduzir substancialmente o 

número de pessoas que sofrem com a escassez 

de água. 

2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de 

sementes, plantas cultivadas, animais de criação 

e domesticados e suas respectivas espécies 

selvagens, inclusive por meio de bancos de 

sementes e plantas diversificados e bem geridos 

em nível nacional, regional e internacional, e 

garantir o acesso e a repartição justa e equitativa 

dos benefícios decorrentes da utilização dos 

recursos genéticos e conhecimentos tradicionais 

associados, como acordado internacionalmente. 

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada 

dos recursos hídricos em todos os níveis, 

inclusive via cooperação transfronteiriça, 

conforme apropriado. 

 6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas 

relacionados com a água, incluindo montanhas, 

florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos; 

6.a Até 2030, ampliar a cooperação 

internacional e o apoio à capacitação 

para os países em desenvolvimento em 

atividades e programas relacionados à 

água e saneamento, incluindo a coleta 

de água, a dessalinização, a eficiência 
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no uso da água, o tratamento de 

efluentes, a reciclagem e as tecnologias 

de reuso. 

6.b Apoiar e fortalecer a participação 

das comunidades locais, para melhorar a 

gestão da água e do saneamento 

Fonte: Nações Unidas – Brasil (2022). Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6. Acesso em: 

10 ago. 2022. 

 

Ao tecer um novo olhar sobre a contribuição dos Programas para o atingimento do 

ODS 6, pode-se perceber que, além da meta apontada por Castro (2021), as metas 6.4 e 6.6b 

podem ser atingidas com a contribuição do P1MC e do P1+2. A primeira trata do aumento 

substancial da eficiência do uso da água em todos os setores, do abastecimento de água doce 

para enfrentar a escassez e da redução substancial do número de pessoas que sofrem com a 

escassez, realidade presente no Semiárido brasileiro. Já a outra meta citada (6.6.b), desse 

mesmo ODS, se relaciona ao apoio e fortalecimento das comunidades locais, para melhorar a 

gestão da água e do saneamento. Essas informações demonstram que os Programas colaboram 

com o ODS à medida que, na sua dinâmica de implementação, estão inseridos processos 

formativos voltados tanto para o armazenamento e gestão da água quanto para a troca de 

experiência, na soma dos saberes, fortalecendo a realidade do local e do seu entorno. Percebe-

se, assim, que o P1MC dialoga substancialmente com as duas metas aqui tratadas.  

O P1+2, ao objetivar a promoção da soberania e a segurança alimentar e nutricional 

das famílias agricultoras, o fomento da geração de emprego e renda e o estímulo à construção 

de processos participativos para o desenvolvimento rural do Semiárido brasileiro (ASA, [20--

]), dialoga com as cinco metas gerais estabelecidas para o ODS 2 (fome zero e agricultura 

sustentável), pois em todas perpassam questões sobre segurança alimentar e nutricional. As 

metas 2.1 e 2.2, por exemplo, tratam de erradicar a fome e a subnutrição, bem como garantir o 

acesso de todas as pessoas “a alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e 

suficientes durante todo o ano” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2022, n. p.), inclusive para 

povos e comunidades tradicionais. A meta 2.3 se refere ao aumento “da produtividade 

agrícola e a renda de pequenos produtores de alimentos, particularmente de mulheres, 

agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais visando à produção do 

autoconsumo” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2022, n. p.). A garantia de sistemas 

sustentáveis de alimentos, que visam melhorar progressivamente a qualidade da terra, do solo, 

da água e do ar, é o que preza a meta 2.4 do ODS 2. Assim como a garantia da diversidade 

genética de espécies nativas e a valorização do conhecimento tradicional estão pautados na 

meta 2.5 (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2022).  

https://www.ipea.gov.br/ods/ods2.html#coll_2_1
https://www.ipea.gov.br/ods/ods2.html#coll_2_1
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 Até o ano de 2019, apenas o P1MC havia ganhado mais de 10 prêmios, entre eles, o 

Prêmio Prata de Política para o Futuro, concedido pelo World Future Council. Ademais, com 

o apoio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a 

tecnologia foi replicada na região do Sahel, na África, como estratégia de segurança alimentar 

e nutricional (ASA, 2019). Entretanto, apesar da sua comprovada importância, principalmente 

para os agricultores familiares, o país está assistindo ao desmonte da referida política. Santos, 

Rozendo e Diniz (2019) afirmam que esse desmonte vem ocorrendo num contexto mais geral 

de crescentes perdas de direitos, sustentadas por uma retórica sistemática dos poderes 

executivos e legislativo brasileiro, de defesa do Estado mínimo e da necessidade de políticas 

de austeridade como estratégia de retomada do crescimento econômico. Segundo a ASA ([20-

-]), ainda no ano de 2017, o governo já anunciava, para 2018, um corte de 92% do orçamento 

dos programas de cisternas, que envolvia tanto a cisterna para consumo humano (P1MC) 

quanto a cisterna para a produção e criação animal (P1+2).  

Esse corte orçamentário é um dos aspectos que representa o desmonte dos programas 

de cisternas, impossibilitando-os de contribuírem, de modo significativo, com o atingimento 

das metas acima discorridas e, consequentemente, para o alcance dos ODS aqui tratados. 

Com o propósito de fazer refletir como os retrocessos presentes nesse contexto se 

relacionam e/ou interferem nos programas de cisternas e nas liberdades dos sujeitos, 

apresenta-se a seguir a trajetória da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PNSAN). Também se desenvolvida uma breve discussão sobre a insegurança alimentar, 

mediante os últimos dados anunciados pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

(EBIA), e a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA).  

 

2.3 SEGURANÇA ALIMENTAR E PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO EXPANSÃO DAS 

LIBERDADES  

 

Josué de Castro (1984), em sua obra Geografia da Fome, inicia sua análise afirmando 

que a fome coletiva é um fenômeno generalizado. É um fenômeno geograficamente universal, 

não havendo nenhum continente que escape à sua ação nefasta. Por mais que tal circunstância 

não se apresente em quadros tão dramáticos no Continente Americano – em comparação com 

o caso do Extremo Oriente, por exemplo –, nem por isso são menos trágicos. Além do mais, 

os países daquele Continente, de certa maneira, mascaravam a fome, escondiam suas misérias 

frente aos ares de riqueza e abundância, como a da fascinante Europa. Castro alertava, ainda, 
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que na América Latina o fenômeno da fome se mostrava de forma mais grave, pois, além de 

boa parte da sua população, na época, vivenciarem a experiência da fome, cerca de 120 

milhões de latino-americanos sofriam de carências alimentares – sejam proteicas, minerais 

e/ou vitamínica. Esse cenário era de contraste enquanto se percebia esse Continente como “o 

continente da abundância”, referindo-se a abundância de recursos naturais existentes. Dessa 

maneira, milhões de seres humanos têm vivenciado os dramas da fome durante séculos, 

silenciosamente, com uma resignação que aproxima, sob esse aspecto, os povos americanos 

dos povos do Oriente.  

Sobre o estudo no Brasil, o autor revelava a existência de desigualdade regional 

quando se tratava dessa problemática. Em umas regiões, vivia-se num estado de fome crônica; 

em outras, o fenômeno aparece mais discretos, porém vivenciavam a subnutrição. E isso é 

resultado de fatores socioculturais – não da natureza geográfica. Devido à extensão territorial, 

à variedade de quadros-climáticos botânicos, à predominância de distintas etnias e à 

diversidade cultural, não se poderia permitir uma uniformidade alimentar. Nesse sentido, o 

autor define cinco diferentes áreas alimentares: área da Amazônia, da Mata do Nordeste, do 

Sertão do Nordeste, do Centro-Oeste e do Extremo Sul. Entretanto, ele chama a atenção que 

nem todas se encontravam sob o fenômeno da fome. Eram consideradas áreas da fome 

“aquelas em que pelo menos a metade da população apresenta nítidas manifestações 

carenciais no seu estado de nutrição, sejam estas manifestações permanentes (áreas de fome 

endêmica), sejam transitórias (áreas de epidemia de fome)” (CASTRO, 1984, p. 50). Das 

cinco regiões citadas, as três primeiras (da Amazônia, da Mata e do Sertão do Nordeste) eram 

tidas pelo autor como áreas que vivenciaram a experiência da fome.  

Em relação à área do Sertão Nordestino, Castro diz encontrar um novo tipo de fome, 

que atua agora não mais de maneira permanente, mas apresentando-se episodicamente em 

surtos epidêmicos, oriundos das secas, intercalados com os períodos de relativa abundância 

que caracterizam a vida do sertanejo. A base alimentar do sertanejo advinha da criação de 

gado e da agricultura de sustentação, bem como da caça e de pesca – com menor incidência. 

 

[...] o sertanejo, usando métodos de preparo e de cozinha apreendidos de 

outro continente, adaptando, até certo ponto, muitos deles aos novos 

ingredientes da terra, criou um tipo de alimentação característico. 

Alimentação sólida, porém bem equilibrada, a qual constitui um bom 

exemplo de como pode um grupo humano retirar de um meio pobre, recursos 

adequados às necessidades básicas de sua vida (CASTRO, 1984, p. 182). 
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Na época dos estudos de Castro, não havia uma diversidade de análises científicas 

sobre o regime de alimentação no Sertão Nordestino. Ele evidencia que o componente 

fundamental era o milho, que por si só possui baixo teor proteico, de sais minerais e de 

determinadas vitaminas. Entretanto, quando consumido sob as formas de angu, canjica, 

cuscuz e combinado com o leite, o ingrediente superava algumas das carências nutricionais 

aqui citadas. Além do leite, a carne se constituía como outra fonte de proteína para os 

sertanejos. Carne de boi, carne de carneiro e, principalmente, carne de cabrito constituem o 

consumo básico da região. Outros alimentos, como o feijão, a farinha, a batata-doce, o 

inhame, a rapadura e o café, também fazem parte habitualmente da sua alimentação. O 

consumo de frutas não era algo habitual, e essa carência era justificada pelas secas periódicas 

que não permitiam o desenvolvimento efetivo da pomicultura. Assim, pouco expressivo era o 

consumo de verduras, quase sempre limitado à abóbora (Cucurbita máxima,) ao maxixe 

(Cucumis anguria) e as cebolinhas e coentros usados como tempero (CASTRO, 1984). 

Josué de Castro compreende a fome como um fenômeno geograficamente universal. 

Em relação ao contexto brasileiro, sua análise incide sobre uma escala regional, apontando as 

principais diferenças em torno da ocorrência da fome entre as regiões observadas. A fome, 

para o autor, não é um fenômeno natural. Apesar de ser culturalmente visto como um produto 

das secas, principalmente no Sertão Nordestino, relaciona-se aos aspectos socioeconômicos e 

às escolhas políticas equivocadas. Vale salientar, ainda, que sua análise é ampliada para os 

tipos de alimentos consumidos, com a intenção de expressar a capacidade nutricional dos 

sertanejos.  

A fome também foi objeto de análise de Amartya Sen (2010). Para o autor, ela é a 

manifestação de uma das formas de privação de liberdade, como é o caso das fomes coletivas, 

que continuam a ocorrer em determinadas regiões do planeta, negando às pessoas o direito de 

sobreviver. Mesmo nos países que não são devastados por esse fenômeno, há subnutrição 

entre os mais vulneráveis. O autor faz uma análise sobre os tipos de regimes governamentais, 

autoritários e democráticos, relacionando-os às fomes coletivas. 

 

De fato, o funcionamento da democracia e dos direitos políticos pode até 

mesmo ajudar a impedir a ocorrência de fomes coletivas e outros desastres 

econômicos. Os governantes autoritários, que raramente sofrem os efeitos 

das fomes coletivas (ou de outras calamidades econômicas como essa), 

tendem a não ter estímulo para tomar providências preventivas oportunas. Os 

governos democráticos, em contraste, precisam vencer eleições e enfrentar a 

crítica pública, dois fortes incentivos para que tomem medidas preventivas 

contra aqueles males (SEN, 2010, p. 30). 
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Nenhuma democracia efetiva, seja ela economicamente rica, seja relativamente pobre, 

vivenciou experiência da fome coletiva, ao contrário do que se observou em contexto de 

regimes autoritários. Para Sen (2010), os casos da Coréia do Norte e o Sudão são 

emblemáticos. No momento em que lideravam a “liga da fome” no mundo, eram 

representados por governos ditatoriais. Para o referido autor, nunca uma fome coletiva se 

materializou em um país independente, “que tivesse eleições regularmente, partidos de 

oposição para expressar críticas e que permitisse aos jornais noticiar livremente e questionar a 

sabedoria das políticas governamentais sem ampla censura” (SEN, 2010, p. 201). 

Desse modo, Sen considera que as liberdades políticas e as liberdades civis são 

importantes por si mesmas, não sendo necessário justificá-las com base em seus efeitos sobre 

a economia, haja vista que, mesmo em um contexto de segurança econômica (conceituada 

pelo autor como uma dimensão do desenvolvimento econômico), as pessoas sem os seus 

direitos políticos e civis são privadas de outras liberdades importantes na condução de suas 

vidas. Essas privações são consideradas repressivas à medida que restringem a vida social e 

política dos sujeitos, mesmo sem acarretar outros males, como os desastres econômicos, 

muitas vezes, expressos pelo cenário da fome.  

O propósito em recorrer às ideias de Castro (1984) é fazer compreender que, mesmo 

sendo um texto escrito na década de 1940 (com inúmeras republicações em anos posteriores), 

o tema da fome, agora mais associado à questão da segurança alimentar e nutricional, é 

evidenciado em estudos na contemporaneidade, com traço e enfoque mais social e político, 

conforme abordado por Sen (2010). Outrossim, a trajetória das ações e políticas públicas 

voltadas a essa problemática se fez entre avanços e retrocessos, conforme será explicitado a 

seguir. 

 

2.3.1 A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) e suas 

contribuições para os programas de cisternas 

 

O trabalho de Burlandy (2009) difunde, de modo sucinto, a trajetória das primeiras 

ações governamentais na área da alimentação e nutrição até a institucionalização da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN). As primeiras ações remontam o 

início do século passado, como a consolidação do Comissariado da Alimentação Pública, em 

1918, cuja atribuição era controlar estoques e tabelar alimentos básicos. Com o decorrer de 

décadas, alguns mecanismos institucionais foram criados, como a Comissão Nacional de 

Alimentação (CNA), em 1945. Já as iniciativas para a construção de uma política de âmbito 
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nacional integrada se fizeram através do Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, 

elaborado em 1952. Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde e, duas décadas mais tarde, em 

1971, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN). As políticas propostas no 

Plano Nacional de Alimentação e Nutrição caracterizavam certa intersetorialidade, uma vez 

que envolviam ações relacionadas à produção, à comercialização, ao abastecimento, ao acesso 

e ao consumo de alimentos. Entretanto, sua operacionalização não logrou êxito, pois era 

comum a aplicação setorial dos recursos pelos ministérios envolvidos.  

O INAN, autarquia federal ligada ao Ministério da Saúde, era responsável pela 

centralização das atividades ligadas à alimentação e nutrição no país. Para tanto, elaborou e 

coordenou o I Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (I PRONAM), cujo período de 

execução era de 1973-1974, porém não teve resultados satisfatórios. Entre 1976-1989, foi o 

período de execução do II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (II PRONAM). 

Esse apresentou-se com caráter intersetorial, posto que envolvia condições de produção, 

comercialização e consumo de alimentos, através das suas seguintes ações
5
: Programa de 

Abastecimento de Alimentos Básicos (PROAB), Projeto de Aquisição de Alimentos Básicos 

em Áreas Rurais de Baixa Renda (PROCAB), Programa de Alimentação Popular (ligado ao 

Ministério da Agricultura), Rede Somar e Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL) – 

transformado posteriormente na atual Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O 

INAN foi extinto em 1977 sem ter uma ação concreta de intersetorialidade, haja vista que não 

conseguiu contribuir em programas desenvolvidos por outros Ministérios, como o Programa 

de Alimentação do Trabalho (PAT), promovido pelo Ministério do Trabalho, e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Ministério da Educação (BURLANDY, 2009). 

Em meados dos anos 1980, com o início do processo de democratização do país, 

houve mudanças que marcaram a construção de propostas para o enfrentamento das questões 

sociais, dentre as quais se inserem a alimentação e nutrição. “É neste contexto, pautado pela 

ação de organizações da sociedade civil, que a Segurança Alimentar assume progressiva 

relevância na agenda governamental” (BURLANDY, 2009, p. 854-855). Em 1985, foi 

formulada uma proposta de “política nacional de segurança alimentar”, no âmbito do 

                                                           
5
 O PROAB comercializa alimentos básicos subsidiados às populações de periferias urbanas, através da rede de 

pequeno comércio varejista. Já o PROCAB buscava garantir o escoamento de produtos de pequenos agricultores 

a preços estabelecidos a partir da cotação do mercado atacadista e canalizava-os para os programas do 

PRONAN. O Programa de Alimentação Popular comercializava alimentos, a preços reduzidos, à população de 

baixa renda, adquiridos pelo governo dos produtores locais. E a Rede Somar tratava de comercializar produtos 

para o abastecimento de pequenos varejistas a preços inferiores ou compatíveis aos dos mercados locais, além de 

oferecer apoio técnico (BURLANDY, 2009).  



58 

 

 

Ministério da Agricultura, com enfoque distinto ao internacional da década de setenta
6
. Ela 

envolvia uma definição de objetivos que se mostravam além da autossuficiência produtiva 

nacional, indo ao encontro das necessidades alimentares. Com a I Conferência Nacional de 

Alimentação e Nutrição, realizada em 1986, a alimentação foi consagrada como direito da 

cidadania. Burlandy (2009, p. 856) diz que, a partir de então, o “Brasil inseriu 

progressivamente a gramática do direito humano em seu ordenamento legal, especialmente o 

direito humano à alimentação, contemplado no Plano Nacional de Direitos Humanos de 

1996”. Nessa ocasião, observou-se uma reformulação do conceito de segurança alimentar 

mediante a incorporação da dimensão nutricional. Também foi apontada a necessidade de 

formação de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e de um 

Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição, com a finalidade de formular uma Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), instituída em 1999 pelo Ministério da Saúde. 

Como contribuições ocorridas na década de 1990, há destaque para as ações do 

governo instalado em 1993, voltadas ao combate à fome. Nesse contexto, formou-se o 

Movimento pela Ética na Política (MEP), que impulsionou a formação da Ação da Cidadania 

contra a Miséria e pela Vida e, posteriormente, a formulação do “Plano de Combate à Fome e 

à Miséria”, pactuado entre o governo e a sociedade, com base na proposta da PNAN. “O 

plano previa a implementação conjunta, interdependente e coordenada de diversos programas 

setoriais, associada às melhorias gerenciais em sua execução, visando potencializar recursos” 

(BURLANDY, 2009, p. 855). O órgão máximo de coordenação na estrutura organizacional 

era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA).  

No ano de 2006, foi aprovada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

(LOSAN) – Lei nº 11.346 –, que instituiu o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN), representando um significativo avanço no âmbito das políticas públicas 

de segurança alimentar e na participação social para a sua efetivação, uma vez que propõe a 

integração de conselhos, formados por órgãos e entidades de diferentes setores em todos os 

níveis de governo. Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), de acordo com a referida Lei, é  

 

o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2006, n. p.).  
                                                           
6
 Na ocasião da Conferência Mundial de Alimentação, realizada em 1974, a segurança alimentar foi definida sob 

um enfoque pautado na distribuição de alimentos, porque era percebida como “uma oferta de alimentos segura e 

adequada com base em critérios de necessidade fisicamente estabelecidos” (BURLANDY, 2009, p. 855). O foco 

inicial do conceito era, portanto, a disponibilidade de alimentos.  
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É importante enfatizar que o conceito mencionado representa um avanço, pois atribui à 

SAN uma perspectiva mais ampla, que está para além da distribuição de alimentos, 

envolvendo também fatores múltiplos e disposições políticas e sociais que são capazes de 

influenciar o potencial das pessoas e suas liberdades subjetivas. Porém, a realidade que se 

mostra não é condizente com o que ali se revela, especialmente quando se trata da garantia a 

“universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de 

discriminação na Lei” (BRASIL, 2017, n. p.). Como é que um país com registro de grandes 

importações de produtos alimentícios se estabelece, atualmente, sob um cenário preocupante 

de insegurança alimentar? 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), os 

alimentos podem estar disponíveis, mas não acessíveis à população. No contexto brasileiro, 

conforme evidenciado nos dados da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), 

tendo como ano base 2017-2018, há uma discrepância regional. As regiões Norte e Nordeste 

aparecem com maiores índices de insegurança alimentar, conforme evidenciado no gráfico 

presente na Figura 3. Observa-se que as regiões Norte (43,0%) e Nordeste (49,7%) 

apresentam-se com menos da metade dos domicílios com condição de acesso pleno e regular 

aos alimentos. As demais regiões superam essa média: Centro-Oeste (64,8%), Sudeste 

(68,8%) e Sul (79,3%). 

 

Figura 3 – Gráfico da distribuição percentual dos domicílios particulares permanentes, por situação de 

segurança alimentar existente no domicílio, segundo as grandes regiões – período 2017-2018 

 
Fonte: IBGE (2020). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101670.pdf. 

Acesso em: 05 out. 2020. 

 

Ao fazer a análise com foco nos domicílios urbanos e rurais, observa-se, na Figura 3, 

que há uma incidência maior de insegurança alimentar no contexto rural, retratando uma 
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concentração maior dessa insegurança alimentar uma vez que a população que reside no rural 

é significativamente menor se comparada à urbana. “Dos 68,9 milhões de domicílios 

estimados para o Brasil, 59,4 milhões estavam na área urbana e 9,5 milhões estavam na área 

rural” (IBGE, 2020, n. p.). 

Em 2006, os estabelecimentos familiares representavam 84,4% dos estabelecimentos 

rurais e detinham, apenas, 24,1% da área. Segundo dados do Censo Agropecuário de 2017 

(IBGE, 2020), os estabelecimentos da agricultura familiar representavam 77% do total dos 

estabelecimentos rurais, distribuídos em apenas 23% da área total. Os dados indicam a 

diminuição da apropriação de terras pela agricultura familiar e o possível avanço da 

agricultura patronal e do agronegócio.  

 

Figura 4 – Incidência de insegurança alimentar nas áreas urbanas e rurais do Brasil, considerando 

2017-2018 como ano base 

 
Fonte: IBGE (2020). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101670.pdf. 

Acesso em: 05 out. 2020. 

 

Porém, essa realidade de insegurança alimentar com maior incidência no contexto 

rural provoca contrariedades e instiga vários questionamentos quando se analisa a produção 

de alimentos pela agricultura familiar, segundo o Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2020). 

Sobre a participação da agricultura familiar na produção, o Censo anuncia uma média 

nacional correspondente a 23%. Se considerarmos que a ocupação do território por esse grupo 

de produtores é de apenas 23% da área total, pode-se constatar uma produção significativa. 

Ao analisar essa produção por Estado (ver Figura 5), percebe-se que, dos nove estados que 

compõem a região Nordeste do Brasil, por exemplo, apenas o Piauí se mostra com média 
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inferior a nacional, 21,3%. Já os Estados de Sergipe, Paraíba, Ceará e Pernambuco 

apresentam médias significativamente superiores: 51,07%, 47,81%, 39,66 e 37,28%, 

respectivamente. O Rio Grande do Norte mostra uma média de 29,68%; Alagoas, de 27,58%, 

Maranhão, de 25,69%; e Bahia com 24,57%. 

 

Figura 5 – Gráfico com a participação da agricultura familiar no valor total da produção, por unidades 

de Federação – 2017 

 
Fonte: IBGE (2020). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-

catalogo?view=detalhes&id=73096. Acesso em: 19 out. 2020. 

 

É preocupante o destaque da insegurança alimentar no contexto rural, e mais 

especificamente na região Nordeste, frente à realidade do referido Censo. Para quem a 

agricultura familiar produz? Que tipo de produção e para qual finalidade? De que maneira o 

Censo poderá se aproximar, ainda mais, da realidade desses agricultores para obter 

informações que possam ajudar a refletir sobre esse conflito? São perguntas que esta pesquisa 

não intenta assegurar respostas, mas espera-se desencadear reflexões posteriores. 
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Além do mais, os dados explanados acima, que revelam tanto um contexto de 

insegurança alimentar quanto uma desapropriação de terras pela agricultura familiar, são 

característicos de um cenário de retrocesso nas políticas de segurança alimentar, e não apenas 

dessas, mas de um conjunto de outras políticas que vêm sofrendo descontinuidades, e que se 

relacionam diretamente ou indiretamente, como é o caso dos programas de tecnologias de 

captação da água de chuva P1MC e P1+2. 

A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, promulgada no ano de 

2006, apresenta no seu contexto proposições importantes para a agricultura familiar no que 

diz respeito, principalmente, à produção, à comercialização, ao consumo e à participação 

social na implementação e efetivação dos programas abrangidos. No inciso I, do seu artigo 4º, 

há um esforço para a valorização dos produtos da agricultura familiar, em que a água é citada 

como elemento importante a se considerar nesse processo. 

 

a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, 

em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da 

industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, 

do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem 

como da geração de emprego e da redistribuição da renda (BRASIL, 2006, n. 

p.).  

 

Observa-se, ainda, que há uma ênfase quanto à importância da participação e uma 

busca pela valorização cultural nos processos de implementações da PNSAN. O inciso IV, 

ainda do artigo 4º, diz que a segurança alimentar e nutricional abrange a “implementação de 

políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e 

consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do país” 

(BRASIL, 2006, p.4). Já no Art. 8.º, sobre os princípios que regem o SISAN, destaca-se, no 

inciso III, a “participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento 

e controle das políticas e planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de 

governo” (BRASIL, 2006, p. 6). A participação social na PNAN se fez, principalmente, após 

a reconstituição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).  

De acordo com o Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010, criado com o propósito 

de instituir a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e estabelecer parâmetros 

para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a participação 

social deverá ser garantida através do CONSEA. E, para assegurar tal participação, esse 

Conselho deveria, dentre outras atribuições “observar os critérios de intersetorialidade, 

organização e mobilização dos movimentos sociais em cada realidade, no que se refere à 
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definição de seus representantes” (BRASIL, 2010, n. p.) e estabelecer mecanismos de 

participação da população.  

Ainda sobre o Decreto referido, identificou-se os seguintes trechos que relacionam a 

PNSAN à agricultura familiar, o que permite compreendê-la como um segmento importante 

no processo de segurança alimentar e nutricional, e que precisa ser fortalecida. Nos incisos II 

e VI do art. 3º, ao tratar das diretrizes que orientarão o Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, destaca-se a “promoção do abastecimento e estruturação de sistemas 

sustentáveis e descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento 

e distribuição de alimentos” (BRASIL, 2010, n. p.) e a promoção do acesso universal à água, 

com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de 

alimentos da agricultura familiar, da pesca e aquicultura.  

Percebe-se, assim, que a temática da água é fortalecida, evidenciando uma relação 

intrínseca com o alimento, constituindo-se, dessa maneira, num elemento importante na 

segurança alimentar e nutricional. O Decreto propõe ainda que a pauta da água seja inserida 

nos planos estaduais e municipais de segurança alimentar. 

Outro aspecto significativo e que merece destaque é sobre o acesso à água para a 

produção de alimentos no território Semiárido, onde é atribuído ao SISAN, 

 

Avançar na implementação de tecnologias sociais de acesso à água para 

produção de alimentos no semiárido, como cisternas de placas tipo calçadão 

ou enxurrada, barragens subterrâneas, barreiros trincheiras, barraginhas e 

outras, ampliando a malha hídrica descentralizada para universalizar a água 

para produção (BRASIL, 2010, n. p.). 

 

As tecnologias sociais de acesso à água para a produção de alimentos na agricultura 

familiar do Semiárido brasileiro foram difundidas principalmente através do P1+2. O 

programa busca “ampliar o estoque de água das famílias, comunidades rurais e populações 

tradicionais para dar conta das necessidades dos plantios e das criações animais” (ASA, [20--

]). O P1+2 integra o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 

Semiárido, da ASA. Seu principal objetivo é promover a soberania e a segurança alimentar e 

nutricional, bem como fomentar a geração de emprego e renda das famílias agricultoras. O 

Programa desenvolve as seguintes tecnologias sociais, de acordo com a realidade de cada 

família: cisterna-calçadão, barragem subterrânea, tanque de pedra ou caldeirão, bomba d’água 

popular, barreiro-trincheira, barraginha, cisterna-enxurrada (ASA, [20--]). 

De acordo com as informações da ASA, até setembro de 2021 foram construídas 

104.113 tecnologias sociais para o armazenamento de água para a produção de alimentos. 
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Contudo, o desmonte dessa política, que já vem se alastrando nos últimos seis anos, faz inferir 

que a negação do direito à água de qualidade e ao seu acesso democrático não leva apenas à 

negação do alimento diversificado e de qualidade, mas também à negação de uma cultura que 

se expressa mediante o saber e a experiência do seu povo. E isso exprime uma negação às 

liberdades civis e políticas dos sujeitos, limitando a sua capacidade de agência.  

 

2.3.2 Entre a vida e a morte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) 

 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) foi criado em 

1993, no governo de Itamar Franco e sob a demanda da sociedade civil organizada mediante a 

perspectiva de “elevar o debate sobre a segurança alimentar e nutricional para uma arena 

política intersetorial, plural e participativa”
7
. O Conselho foi instinto em 1994 devido, 

principalmente, ao caráter transitório do então governo e da consequente fragilidade da 

inserção do tema na agenda política. Logo, o órgão foi recriado no ano de 2003, na gestão do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de se constituir um espaço de diálogo entre 

governo e sociedade, assumiu importantes atribuições voltadas para a construção participativa 

de políticas de segurança alimentar e nutricional. Para Castro, tratava-se de uma importante 

conquista da sociedade civil após o processo de redemocratização do Brasil, visto que ele 

considera que o CONSEA se constituiu como “um espaço de diálogo, de articulação, de 

aprendizado mútuo e de concentração entre governo e sociedade” (CASTRO, 2019, p. 1). 

Sobre a atuação desse Conselho, a autora aponta sua amplitude e diversificação para a 

efetivação de uma política de segurança alimentar e nutricional. 

 

O CONSEA atuou em agendas estratégicas como: inclusão do direito à 

alimentação na Constituição Federal; defesa dos direitos constitucionais dos 

povos indígenas e comunidades quilombolas; fortalecimento das culturas 

alimentares em consonância com os biomas e ecossistemas brasileiros; 

fortalecimento da agricultura familiar e agroecológica; redução do uso de 

agrotóxicos; avanço da agenda regulatória, por exemplo, no âmbito da 

rotulagem de alimentos (transgênicos, ultraprocessados) e da tributação de 

alimentos e insumos; avanço do código sanitário de forma a torná-lo mais 

includente e adequado à produção em pequena escala e à comercialização 

em circuitos curtos, entre tantas outras (CASTRO, 2019, p. 2). 

 

O aprimoramento do Programa Nacional de Alimentação Escolar e suas conexões com 

                                                           
7
 Trecho extraído do site: https://outraspalavras.net/outrasmidias/por-que-bolsonaro-nao-suportou-o-consea/. 

Acesso em: 03 mar. 2022. 
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os programas de compras públicas de alimentos produzidos por agricultores familiares – 

dentre outras iniciativas surgidas no CONSEA – foram reconhecidas, no ano de 2014, pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) como responsáveis pela saída do Brasil do Mapa da 

Fome. Além do mais, a professora Patrícia Constante Jaime, da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo (USP), em entrevista concedida ao Jornal da USP, em 2019, 

diz que o Conselho foi reconhecido por esse mesmo órgão internacional, como “um espaço de 

defesa do direito humano à alimentação adequada, que inclui desde um modelo de produção 

de alimentos mais sustentáveis e seguro até a proteção ao consumidor quanto às informações 

nutricionais contidas na rotulagem dos produtos”
8
.  

O CONSEA, em seu 1º Encontro Temático Água, Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional, realizado em setembro de 2015, em São Paulo, reconheceu a importância da 

política das cisternas para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) 

da população do Semiárido à medida que 

 

 “privilegia o uso de mão de obra e materiais locais, dinamizando a 

economia; rompe com dependências políticas locais; proporciona condições 

objetivas para a produção agroalimentar, promovendo maior diversificação 

dos alimentos produzidos e consumidos pela família; permite a geração de 

renda (monetária e não monetária), a partir da produção de alimentos para o 

autoconsumo ou para a comercialização de excedentes” (CONSEA, 2015, p. 

23-24).  
 

Segundo a Carta Política
9
, relatório final do referido encontro, foi através dos 

programas de cisternas que o Semiárido vivenciou “os principais avanços na garantia do 

acesso à água de qualidade no Brasil nos últimos anos” (CONSEA, 2015, p. 2), desafio que 

sempre se mostrou mais significativo nessa região do país. Tal documento refere-se aos 

programas de cisternas como “um processo de transformação política relevante, derivada, em 

primeiro lugar, da mudança de mentalidade quanto ao significado da seca” (CONSEA, 2015, 

p. 23), pois deixa-se de falar em “combate à seca” para se falar em “convivência com o 

Semiárido”. E, em segundo lugar, da consolidação do entendimento de que a fome e a sede no 

Semiárido são um produto humano, social e político, não um fenômeno natural, como já 

alertavam Furtado e Josué de Castro (ROZENDO; DINIZ, 2020). 

                                                           
8
 Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/fim-do-consea-altera-politica-de-seguranca-alimentar/. Acesso 

em: 03 mar. 2022. 
9
 Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/5_conferencia/Encontros%20tem%C3

%A1ticos%20preparat%C3%B3rios/Carta_Encontro_TematicoAguaSoberaniaSAN.pdf. Acesso em: 03 mar. 

2022. 
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Reconhece-se ainda que, além de promover maior diversificação dos alimentos 

produzidos e consumidos pelas famílias da região, a política de cisterna possibilitou a geração 

de renda (monetária ou não), através da produção de alimentos, seja para o autoconsumo, seja 

para a comercialização de excedentes. Além do mais, o documento destaca a parceria do 

governo com a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), “cujo protagonismo para a 

implementação do Programa foi sem dúvida primordial para a ‘revolução’ causada no 

Semiárido a partir da construção das cisternas” (CONSEA, 2015, p. 23). 

Dessa maneira, pode-se afirmar que as ações do CONSEA se constituíram como um 

marco significativo nas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, que está além 

do seu papel instrumental, evidenciado através das liberdades políticas e civis possibilitadas. 

Tais ações apresentam um aspecto construtivo que se faz na compreensão das reais 

necessidades, em um contexto social específico. Castro (2019, p. 2) diz que: 

 

Em um ciclo virtuoso de realização progressiva do Direito Humano à 

Alimentação Adequada, o CONSEA contribuiu para a concepção e/ou o 

aprimoramento de políticas públicas para a garantia da soberania e segurança 

alimentar e nutricional no Brasil. Exemplos emblemáticos disso são: a 

Política e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; os 

Programas de Convivência com o Semiárido; a Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica; o Plano Safra da Agricultura Familiar; o 

Programa de Aquisição de Alimentos; o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar; o Guia Alimentar da População Brasileira (e o seu caráter 

orientador de políticas públicas). Esse processo permitiu que, em 2014, o 

Brasil não mais figurasse entre os países que compunham o Mapa da Fome 

elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Mesmo diante das comprovadas contribuições do CONSEA na garantia de políticas 

públicas de segurança alimentar e nutricional do brasileiro e seu reconhecimento 

internacional, o Presidente Jair Bolsonaro extinguiu o CONSEA, por meio da Medida 

Provisória nº 870 (MP 870), fragilizando sobremaneira o funcionamento do SISAN. A partir 

de então, a gestão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) passou a ser feita 

pelo novo Ministério da Cidadania. Essa mudança representa um retrocesso em termos de 

participação social na construção dessas políticas públicas, tendo em vista que, sem a 

constituição de um Conselho, é tolhida a participação da sociedade e, consequentemente, 

ofuscada as suas reais necessidades. 

Ainda sobre o fim do CONSEA, Castro (2019, p. 4) diz ser particularmente 

preocupante, pois se faz  
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em um cenário de crise econômica aliada a uma política de austeridade 

fiscal, marcado pelo desmonte de políticas sociais e pelo estancamento ou 

piora de indicadores sensíveis à degradação das condições de vida: 

recrudescimento da mortalidade infantil, interrupção do processo de 

diminuição da desigualdade de renda e de raça, aumento do desemprego e da 

pobreza (com indícios de que o Brasil retornará ao Mapa da Fome), 

recrudescimento da violência no campo, entre outros. Além disso, a extinção 

do CONSEA representa uma afronta à democracia e um retrocesso social, 

uma vez que desmonta um espaço de participação, um dos pilares da 

democratização do Estado, conforme pactuado na Constituição Federal.  

 

Observa-se nas palavras da autora uma visão antecipada do retorno do Brasil ao Mapa 

da Fome. Com a divulgação do EBIA 2017-2018, as evidências tornaram-se muito propensas 

à realidade, ao demonstrar que há um crescente aumento na insegurança alimentar, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste. É pertinente questionar: a que se deve tamanho 

retrocesso e quais processos causais estão envolvidos na constituição dessas privações de 

liberdade? A resposta, com certeza, exige uma análise pormenorizada. Para tanto, há um 

esforço nos Capítulos 1, 2 e 3 de apontar elementos que auxiliem essa reflexão.  

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS GERAIS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa apresenta abordagem predominantemente qualitativa à medida que 

buscou compreender os fenômenos da realidade investigada baseando-se, também, em 

informações fornecidas pelos próprios sujeitos envolvidos no estudo. Na percepção de 

Minayo (1994), ao definir o aspecto qualitativo do objeto, estamos considerando como 

sujeitos de estudo pessoas em determinada condição social, pertencentes a determinado grupo 

social ou classe com suas crenças, valores e significados. Com relação ao objetivo do estudo, 

esta pesquisa se caracteriza como explicativa, pois, além de buscar dados e analisá-los, 

explana sobre suas causas através da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos.  

Quanto à natureza das fontes utilizadas para a abordagem do tema em questão, a 

pesquisa pode ser considerada como bibliográfica, documental e de campo. Para Severino 

(2007), a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir de registros disponíveis, 

decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos como livros, artigos, teses etc. 

Já a pesquisa documental utiliza como fonte documentos diversos, como relatórios, fotos, 

jornais, entre outros. Trata-se, portanto, de documentos cujos conteúdos presentes em seus 

textos não tiveram nenhum tipo de análise de cunho científico. Em relação à pesquisa de 
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campo, é feita quando a coleta dos dados acontece no local onde o fenômeno a ser estudado 

ocorre.  

Desse modo, buscou-se fundamentação nas obras de Sachs (2008; 2009), Leff (2000; 

2001), Buarque (2002), Sen (2010), dentre outras, para tratar do entendimento de 

desenvolvimento. Não obstante, ao tratar do desenvolvimento na perspectiva da 

sustentabilidade, recorremos também às contribuições de Bellen (2006), Rodriguéz (1997), 

Fonseca (2005) e Rua (2007). Já o desenvolvimento como foco na região Semiárida é visto 

sob a perspectiva de Andrade (1985) e Silva (2006), principalmente. As contribuições de 

Quijano (2010), Castro-Gómez (2012), Maldonado-Torres (2007) e Mignolo (2008) se 

fizerem em torno da discussão sobre desenvolvimento na ótica da colonialidade. Sobre 

segurança alimentar, inicia-se a abordagem com Josué de Castro (1984), em seguida, retoma-

se algumas reflexões de Sen (2010). Cabe salientar que as reflexões presentes no decorrer 

deste estudo não estão condicionadas apenas às contribuições dos autores aqui citados, mas 

também de vários outros explicitados no decorrer da escrita.  

A pesquisa documental nos direcionou a consulta de documentos, como a Lei nº 

11.346/2006, as Resoluções nº 107 e 115 de 2017, os relatórios de mapeamento da ASA, os 

documentos da Secretaria Extraordinária para Superação da Pobreza Extrema, o Plano Brasil 

Sem Miséria e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, mas também não 

se limita a eles. E a pesquisa de campo foi realizada com agricultores familiares beneficiários 

do P1+2.  

 

3.2 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

O Estado do Rio Grande do Norte está localizado na região Nordeste do Brasil, 

limitando-se ao Sul com a Paraíba e a Oeste com o Ceará. Possui extensão territorial de 

52.810,699 km², distribuídos nos 167 municípios que o compõe. Conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a sua população é estimada em 3.168.027 

habitantes. A densidade demográfica é de aproximadamente 60 hab/km² e o crescimento 

demográfico é de 13% ao ano. A maioria da população reside em áreas urbanas (77,8%) 

(IBGE, 2010). O território Sertão do Apodi, localizado na mesorregião denominada Médio 

Oeste, do Estado do Rio Grande do Norte, corresponde à área de estudo onde se almeja fazer 

a coleta dos dados. Esse território abrange 17 municípios: Apodi, Campo Grande, Itaú, 

Janduís, Rodolfo Fernandes, Umarizal, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept 

Rosado, Messias Targino, Olho-d’Água do Borges, Paraú, Patu, Rafael Godeiro, Severiano 
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Melo, Triunfo Potiguar e Upanema. E faz parte da divisão territorial estabelecida pelo 

Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT). 

No primeiro mandato do Presidente Lula, ainda no ano de 2003, foi criado o Programa 

de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT). Trata-se de uma política 

de governo sob o gerenciamento do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

O PRONAT no RN também surgiu nesse mesmo ano, a partir da reestruturação do Conselho 

Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRUS). Entre 2003 a 2014, foram 

estabelecidos nove territórios rurais: Açu-Mossoró; Alto-Oeste; Mato-Grande; Potengi, 

Seridó; Sertão do Apodi; Trairí; Agreste Litoral Sul; Central Cabugi e Litoral Norte (ver 

Figura 6). O Estado é composto por 167 municípios, dos quais 161 estão inseridos em algum 

dos nove territórios rurais citados (RODRIGUES, 2016). 

 

Figura 6 – Mapa dos territórios do Estado do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (201[?]). 

 

A escolha por essa área de estudo, o território Sertão do Apodi, se fez por algumas 

razões específicas: primeiro, por ter sido considerado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) um território tipicamente rural em função da população dos municípios que o 
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compõe (todos os municípios abrangidos por essa área apresentam população inferior a 50 mil 

habitantes); segundo, por ser reconhecida como uma das regiões do Estado com maior capital 

social, onde existem mais de 120 grupos produtivos, compreendendo associações, 

cooperativas, ONGs, sindicatos e assentamentos, o que faz inferir que há uma maior 

incidência na articulação das políticas públicas para o contexto rural; e, terceiro, pela 

amplitude do Programa P1+2 nesse território, se comparada à sua disseminação nos demais 

locais, conforme evidenciado no Quadro 3 abaixo:  

 

Quadro 3 – Tecnologias sociais (2ª água) construídas até 01/03/2019 no Estado do Rio Grande do 

Norte 

Territórios rurais/RN Nº de 

municípios 

Total 2ª água 

Açu-Mossoró 14 1.943 

Alto-Oeste 30 725 

Mato-Grande 15 1.297 

Potengi 11 523 

Seridó 25 1.363 

Sertão do Apodi 17 2.362 

Trairí 15 1.314 

Agreste Litoral Sul 24 668 

Central Cabugi e Litoral Norte 10 1.202 

Total 161 11.397 

Fonte: elaborado a partir do Mapa de Tecnologia da ASA ([20--]). Disponível em: 

https://www.asabrasil.org.br/mapatecnologias/. Acesso em: 19 out. 2020. 

 

Pode-se observar que alguns territórios formados por um número maior de municípios, 

como o Alto-Oeste, o Seridó e o Agreste Litoral Sul, possuem números significativamente 

menores de tecnologias sociais se comparados ao território Sertão do Apodi. Além do mais, 

segundo os dados apresentados no Atlas da Extrema Pobreza no Norte e Nordeste do Brasil 

em 2010 (IPC-IG, 2015), dos 10 municípios do RN (João Dias, Venha-Ver, Januário Cicco, 

Coronel Ezequiel, Upanema, Pureza, Presidente Juscelino, Campo Redondo, Pedra Preta e 

Panamá) com maior taxa de extrema pobreza, nenhum se encontra geograficamente 

localizados no Sertão do Apodi. A maior parte desses municípios compõem os territórios 

Alto-Oeste e Trairí.  

O gráfico da Figura 7 mostra a quantidade de tecnologias de 2ª água construídas pela 

ASA nos municípios que compõem o território Sertão do Apodi. Pode-se observar que Apodi, 

Caraúbas e Campo Grande anunciam números superiores (424, 317 e 313, respectivamente) 

se comparados aos demais municípios.  
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Figura 7 – Número de tecnologias sociais (2ª água) construídas pela ASA nos municípios do território 

Sertão do Apodi/RN 

  
Fonte: elaborado a partir do Mapa de Tecnologia da ASA ([20--]). Disponível em: 

https://www.asabrasil.org.br/mapatecnologias/. Acesso em: 19 out. 2020. 

 

Os três municípios acima referidos possuem um movimento sindical atuante, segundo 

informações obtidas junto a ASA Potiguar, o que facilitou a mobilização das famílias para a 

realização da coleta de dados. Constituiu-se, assim, um segundo recorte da nossa pesquisa. 

Para somar, a pesquisa também foi realizada no município de Janduís, lugar de origem da 

pesquisadora, onde constam 125 daquelas tecnologias. As famílias entrevistadas encontram-se 

geograficamente distribuídas conforme as informações da Figura 8.  

 

Figura 8 – Mapa do território Sertão do Apodi no Estado do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Santos et al. (2022). 
 

Já o Quadro 4 mostra os tipos de tecnologias de segunda água construídas nos 

municípios onde a pesquisa de campo foi realizada. Observa-se uma predominância na 



72 

 

 

construção de cisternas-calçadão e cisternas-enxurrada em todos eles. Barreiro-trincheira e 

barragem subterrânea se apresentam também em números bem significativos. Já o tanque de 

pedra e a bomba d’água popular sequer aparecem em alguns municípios.  

 

Quadro 4 – Tecnologias sociais (1ª e 2ª água) construídas até 01/03/2019 nos municípios selecionados 

para a pesquisa de campo 

Tecnologias/Municípios Apodi Caraúbas Campo Grande Janduís 

Cisternas 16 mil litros 2.648 1.533 1.093 498 

Cisterna-calçadão 180 186 143 62 

Barragem subterrânea 11 8 10 1 

Tanque de pedra 1   1 

Bomba d’água popular  3 2  

Cisterna-enxurrada 129 76 85 47 

Barreiro-trincheira 97 37 61 14 

Barraginha 6 7 12  

Total 2ª água 424 317 313 125 

Fonte: elaborado a partir do Mapa de Tecnologia da ASA ([20--]). Disponível em: 

https://www.asabrasil.org.br/mapatecnologias/. Acesso em: 19 out. 2020. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

As entidades executoras do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) nos municípios 

onde a pesquisa de campo foi realizada, bem como as 42 famílias de agricultores familiares 

beneficiadas com o referido Programa, representaram os sujeitos da pesquisa de campo. 

A definição de agricultura familiar (e de agricultor familiar) tem sido objeto de estudos 

de muitos pesquisadores e estudiosos, aproximando-se ou distanciando-se do entendimento de 

campesinato – mais ligado às práticas e vivências tradicionais de produção. As 

particularidades e aproximações das formas e estilos de vida existentes na diversidade de 

grupos que ocupam e/ou desenvolvem suas atividades no espaço rural levam a uma 

complexidade de conceitos e/ou entendimentos – apesar do propósito de estabelecer uma 

definição mais precisa e unânime sobre agricultura familiar. Entretanto, as modificações de 

diferentes ordens sociais, políticas, culturais e econômicas, ocorridas no decorrer das décadas, 

refletiram no contexto rural, propiciando outras formas de agricultura familiar não 

camponesas.  

 Jollivet e Mendras (1971) afirmam que, mesmo tendo perdido a significação e a 

importância que tinha nas sociedades tradicionais, o campesinato continua a se reproduzir nas 

sociedades atuais integradas ao mundo moderno. Sob a mesma perspectiva, Wanderley (2009, 

p. 97) esclarece que “a propriedade camponesa não é uma criação do capitalismo. Ela a 
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precede historicamente”. Contudo, apesar do camponês anteceder o surgimento do 

capitalismo, ele não encontrou condições de se manter à margem desse processo, permitindo o 

surgimento de outras formas de agricultura familiar identificadas como não camponesas. 

Desse modo, o embate entre a conceituação de camponês e de agricultor familiar persiste. O 

fato é que tanto as mudanças históricas quanto as relações sociais e de trabalho no espaço 

rural foram afetadas, ora ofuscando um determinado grupo (o dos camponeses), ora 

enaltecendo ou fazendo emergir outro (o dos agricultores familiares). 

Nas últimas décadas, as discussões sobre agricultura familiar no Brasil vêm ganhando 

legitimidade, passando a fazer parte com maior frequência dos discursos de movimentos 

sociais, órgãos governamentais e segmentos do pensamento acadêmico (SCHNEIDER, 2009). 

Entretanto, a proposta analítica mais atual aparece centrada em aspectos que vão além da 

atividade econômica agrícola em que se assentava a discussão sobre o campesinato: ela 

incorpora outras dimensões, como a relação com a natureza, o patrimônio cultural e as 

tradições das comunidades rurais, bem como a valorização dos seus saberes, apontando ainda 

para o desenvolvimento endógeno, pautado na valorização dos recursos naturais e culturais do 

local. 

Ao tratar de agricultores familiares, deve-se reportar a um grupo social que é 

proprietário ou não da unidade de trabalho e cujo modo de produção está atrelado às relações 

de trabalhos não capitalistas, haja vista que, nesse processo de produção, não se efetua a 

exploração de mão de obra e nem a obtenção da mais-valia. Todavia, esse processo se 

desenvolve dentro de uma sociedade capitalista. Mesmo que implicitamente, os propósitos 

“externos” à relação de trabalho estabelecida vão ao encontro dos interesses do capital. 

Mesmo que as relações de trabalho eliminem a figura do trabalhador assalariado e tudo seja 

desenvolvido predominantemente em família, a caracterização da sua produção é também 

mercadológica. Convém ressaltar que não se trata de um grupo puramente homogêneo, haja 

vista que alguns desenvolvem atividades agrícolas de cunho mais tradicionais, voltadas 

unicamente para a subsistência de sua família, enquanto outros desenvolvem atividades 

múltiplas, agrícola e não agrícolas, destinadas ao mercado local.  

Tal conceituação está embassada, em parte, nas ideias de Chayanov, expressas nos 

trabalhos de Wandeley (2009). Para ele, a unidade de produção familiar na agricultura é 

ancorada em princípios gerais de funcionamento interno, o que a torna diferente da unidade de 

produção capitalista. Afinal, contrariamente à empresa capitalista, a empresa familiar não se 

organiza sobre a base de extração e apropriação do trabalho alheio. Isso também se aproxima 

do entendimento de Abramovay (1992), quando ele faz uma distinção entre a agricultura 
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familiar e o campesinato clássico no interior das sociedades capitalistas. Para esse autor, o que 

antes de tudo era um modo de vida, converteu-se numa profissão, numa forma de trabalho. Os 

camponeses representavam um modo de vida caracterizado pela personalização dos vínculos 

sociais e, também, pela ausência de uma contabilidade nas operações produtivas.  

Os trabalhos de Lamarche (1993; 1998) e Wanderley (2009) mostram que a 

agricultura familiar é uma forma social de vida e trabalho “reconhecida na maioria dos países 

desenvolvidos nos quais a estrutura agrária é majoritariamente composta por explorações nas 

quais o trabalho da família assume uma importância decisiva” (SCHNEIDER, 2009, p. 33). 

Entretanto, a sua “sobrevivência” demanda uma dinâmica para desenvolver estratégias que 

melhor se adequam às exigências do capital, por mais que a base das relações sociais esteja 

ancorada no trabalho da própria família. Essa diversidade de estratégias de sobrevivência tem 

ocasionado o surgimento de várias outras categorias sociais (pequeno agricultor, produtor 

rural, pequenos proprietários, assentados) unificadas, portanto, sob a denominação de 

“agricultores familiares”. 

O Atlas da Extrema Pobreza no Norte e Nordeste do Brasil, publicado pelo Centro 

Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG, 2015), define quatro 

ruralidades apoiando-se nas dicotomias rural/urbano e agrícola/não agrícola. Os domicílios 

agrícolas devem ter pelo menos um membro empregado no setor agrícola e 67% da renda ou 

mais advinda da atividade agrícola; já os domicílios pluriativos são caracterizados dessa 

maneira quando possuem pelo menos um membro empregado no setor agrícola, “mas menos 

de 67% da renda do trabalho vem da agricultura” (IPC-IG, 2015, p. 10). Os domicílios rurais 

não agrícolas estão localizados em áreas oficialmente rurais, entretanto, não possuem 

membros trabalhando na agricultura; e os domicílios urbanos não agrícolas “são aqueles que 

vivem em áreas oficialmente urbanas, com nenhum membro domiciliar empregado na 

agricultura” (IPC-IG, 2015, p. 10). O termo “empregado”, presente para a categorização dos 

domicílios, parece distanciar-se do que se vem discutindo sobre agricultura familiar, em que o 

agricultor e sua família são os principais protagonistas no desenvolvimento do trabalho na sua 

unidade de trabalho. 

O IBGE (2020), no Censo Agropecuário de 2017, classificou como sendo de 

agricultura familiar os estabelecimentos rurais que atendem aos seguintes critérios da referida 

Lei, pautando-se, ainda, na atualização feita através do Decreto nº 9.064, de 2017.  

  

I possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais; II utilizar, no 

mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de 

geração de renda; III auferir, no mínimo, metade da renda familiar de 
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atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e IV ser 

a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar 

(BRASIL, 2017, n. p.). 

 

Ao tratar da estrutura produtiva dos estabelecimentos pertencentes à agricultura 

familiar no Semiárido brasileiro, o Censo considerou os critérios da Lei citada acima. Assim, 

dos 1,8 milhões de estabelecimentos agropecuários presentes nessa região, 1,44 milhões 

(80%) foram caracterizados como de agricultura familiar. A área média desses 

estabelecimentos “é de apenas 15 hectares, enquanto dos não familiares é de 80 hectares de 

terra, o que revela a permanência da concentração fundiária no território” (SILVA, et al., 

2020, p. 319). 

O fato é que, por mais que haja esforços das instituições envolvidas nos levantamentos 

dessas informações, não existe uma base de dados capaz de registrar toda a heterogeneidade 

presente no âmbito da agricultura familiar brasileira. Nesse sentido, Aquino, Gazzola e 

Schneider (2018, p. 132) afirmam que, 

 

A visão generalizante que vem sendo difundida por alguns defensores da 

agricultura familiar no Brasil, construída a partir da média dos indicadores 

estatísticos e que encara o segmento como um “ser único e homogêneo”, 

possui frágil sustentação empírica. Com efeito, pode-se afirmar que existem 

“várias agriculturas familiares” no campo brasileiro, conforme sugere uma 

vasta gama de estudos.  

 

 É importante considerar singularidades, tipos ou perfis das famílias residentes nas 

áreas rurais do Semiárido nordestino, com o intuito de se pensar em políticas públicas que 

atendam a esses públicos indistintamente. Assim, os sujeitos desta pesquisa os foram 

representantes de entidades executoras do P1+2 e os agricultores familiares beneficiados com 

o referido Programa, através da Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), que residem e 

trabalham na zona rural de municípios que formam o território Sertão do Apodi/RN.  

 

3.4 ETAPAS E INSTRUMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

 

As etapas e os instrumentos para a coleta dos dados foram pensados mediante os 

objetivos anteriormente explanados. A coleta ocorreu em três principais momentos: o 

primeiro consistiu em uma pesquisa de cunho exploratório (documental e revisão 

bibliográfica) a partir dos documentos produzidos pela Secretaria Extraordinária para 

Superação da Pobreza Extrema, do Plano Brasil Sem Miséria, de 2016, do Sistema Eletrônico 
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do Serviço de Informação ao Cidadão, de 2018, e das informações disponibilizadas pela 

Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), bem como da literatura disponibilizada através de 

livros, artigos, tese e dissertações (apontadas no item 3.6) que tratam de discutir sobre os 

Programas P1MC e P1+2, objetos da presente pesquisa, com foco nas políticas de 

desenvolvimento para o Semiárido, na sustentabilidade, nas tecnologias sociais, dentre outros 

temas afins. No segundo momento foi feito contato com as instituições gestoras do P1+2 nos 

municípios selecionados, com a finalidade de mapear e mobilizar as comunidades 

beneficiadas com os referidos programas para participarem da pesquisa de campo. Também 

buscou-se compreender, a partir da ótica de seus representantes, o processo de implementação 

das tecnologias do P1+2, nos municípios anteriormente citados, além da importância do P1+2 

para a segurança alimentar das famílias rurais do Semiárido. Por fim, realizou-se a pesquisa 

de campo com as famílias beneficiárias do P1+2.  

Como instrumento metodológico, optou-se por entrevistas. Inicialmente com 

representantes de duas entidades gestoras do P1+2, por meio de vídeo conferência, com um 

roteiro previamente elaborado (ver Apêndice 1). As questões trataram, primeiro, do processo 

de escolha dos beneficiados, bem como da formação, capacitação e implementação da 

tecnologia com o intuito de compreender o processo de construção do diálogo dos saberes, o 

papel do conhecimento local, como esse conhecimento se materializa com a implementação 

da tecnologia e como se articula com o Estado.  

Já a segurança alimentar foi apreendida mediante as seguintes dimensões extraídas da 

definição apontada na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.346, de 

15 de setembro de 2006): acesso, qualidade, quantidade e diversidade, relacionadas à água e 

ao alimento, fazendo uma análise comparativa do “antes” e “após” a tecnologia. Buscou-se 

apreender ainda como as práticas alimentares se constituem em elementos promotores da 

saúde e quais elementos dessas mesmas práticas se constituem como dispositivos de 

liberdade. Em seguida, foram feitas entrevistas in loco com as famílias beneficiadas com o 

P1+2, após a concordância de participação voluntária por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ver Apêndice 2). O roteiro foi composto de questões 

abertas, semiabertas e fechadas, elaboradas previamente (ver Apêndice 3). As questões foram 

organizadas considerando, sempre que necessário, dois recortes temporais: o antes e o depois 

da implementação das tecnologias sociais.  

Durante a apresentação dos resultados, foi conservada a identificação dos 

entrevistados. Para tanto, utilizou-se de uma espécie de radical “ENTR”, seguido de um 

número que representa a ordem das entrevistas realizadas.  
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A proposta de pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte sob o nº CAEE10 53256521.8.0000.5537, sendo aprovado conforme 

informações presentes no parecer de nº 5.176.788. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados incidiu, predominantemente, sob a abordagem da sociologia das 

ausências e das emergências, de Santos (2002); da perspectiva de colonialidade e 

decolonialidade conforme tratada por Castro-Gómez (2012), Maldonado-Torres (2007) e 

Mignolo (2008); e, das capacidades, de Amartya Sen (2010).  

A sociologia das ausências tem como objetivo transformar objetos impossíveis em 

possíveis, revelando a diversidade de práticas sociais de modo a contrapor-se às práticas 

hegemônicas, responsáveis pela sua invisibilidade e condição de não existência. Mediante 

esse entendimento, Santos (2002) faz refletir como as diferentes lógicas de produção de não 

existência estão assentadas numa mesma monocultura racional. Considerando que “não há 

uma maneira única de não existir porque são várias as lógicas e os processos” (SANTOS, 

2002, p. 246-248), ele apresenta cinco lógicas ou modos de produção de não existência:  

- Monocultura do saber: considerada como o modo de produção de não existência mais 

poderoso. Relaciona-se à supremacia do conhecimento científico e à invisibilidade às demais 

formas de conhecimento;  

- Monocultura do tempo linear: essa lógica produz inexistência, declarando atrasado tudo ao 

que, segundo a norma temporal, não condiz com o contexto de avanço impetrado pelas ideias 

de progresso, evolução, modernização, desenvolvimento, crescimento e modernização. Dessa 

maneira, os países centrais “estão à frente do tempo e, com eles os conhecimentos, as 

instituições e as formas de sociabilidade que eles dominam” (SANTOS, 2002, p. 246-248);  

- Lógica da classificação social: está relacionada à naturalização das diferenças resultante da 

categorização hierárquica que se faz, principalmente, por meio da classificação social e 

sexual. “A não existência é produzida sob a forma de inferioridade insuperável porque é 

natural” (SANTOS, 2002, p. 246-248); 

- Lógica da escala dominante: se assenta na dominação do universal e do global. No âmbito 

dessa lógica, a não existência é produzida sob a forma do particular e do local, pois a 

realidade produzida em escalas superiores o torna incapazes de se mostrarem como 

alternativas credíveis ao que existe de universal e global;  
                                                           
10
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- Lógica produtivista: ancorada no modo de produção capitalista, produz não existência sobre 

a propagação do improdutivo a toda e qualquer forma de produção que não condiz com o esse 

modelo hegemônico. 

A produção social dessas ausências resulta na contração do presente e, portanto, no 

desperdício da experiência. É necessário que a sociologia das ausências identifique as 

experiências produzidas como ausentes e torne-as presentes, de modo a se tornarem 

alternativas às experiências hegemônicas. Para tanto, Santos (2002) trata de ecologias capazes 

de superar cada uma das monoculturas acima discorridas:  

- Ecologia de saberes: visa substituir a monocultura do saber científico, pautando-se na ideia 

que não se deve estabelecer hierarquias entre as diferentes formas dos saberes, pois “não há 

ignorância em geral, nem saber em geral” (SANTOS, 2002, p. 250-252);  

- Ecologia das temporalidades: a sociologia das ausências visa libertar as experiências sociais 

do seu status de resíduos, atribuindo-lhe temporalidade própria e, assim, possibilidade de 

desenvolvimento autônomo;  

- Ecologia do reconhecimento: nesse domínio, a sociologia das ausências confronta-se com a 

colonialidade, buscando estabelecer uma articulação entre o princípio da igualdade e da 

diferença, abrindo espaço para que as diferenças sejam tratadas de modo igual;  

- Ecologia da trans-escala: estabelece que o local não é efeito da globalização hegemônica. No 

entanto, é necessário identificar o que nele não foi integrado decorrente dessa globalização: “a 

desglobalização do local e a sua eventual reglobalização contra-hegemônica ampliam a 

diversidade das práticas sociais ao oferecer alternativas ao globalismo localizado” (SANTOS, 

2002, p. 250-252); 

- Ecologia da produtividade: a sociologia das ausências consiste na recuperação e valorização 

dos sistemas alternativos de produção, das organizações econômicas invisibilizadas pela 

lógica produtivista capitalista. As formas alternativas de produção devem ser reconstruídas 

para além de uma relação de subalternidade. 

Ao tratar dessas ecologias, o autor parte da ideia de que a realidade não pode ser 

reduzida ao que é produzido como existente. Desse modo, há uma necessidade de ampliar o 

presente a partir das visibilidades das diferentes práticas e/ou experiências sociais. Essa 

ampliação é passível de ser obtida pela sociologia das ausências, através das ecologias 

apontadas, e conduz à criação de expectativas sociais, possibilitando a contração do futuro. É 

através da sociologia das emergências que o “vazio” do futuro é substituído por um futuro de 

possibilidades plurais e concretas que vão se construindo no presente, relacionando-se às 

possibilidades e expectativas futuras. “Enquanto a sociologia das ausências se move no campo 
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das experiências sociais, a sociologia das emergências se move no campo das expectativas 

sociais” (SANTOS, 2002, p. 257). 

A perspectiva de convivência com o Semiárido se fortalece, inicialmente, com a 

consolidação do P1MC, através do qual tornou-se expresso um contexto de ampliação do 

presente à medida que as ações estão pautadas na valorização das experiências e dos saberes 

locais, além de se constituir como um instrumento de emancipação, equidade e de 

aprendizagens coletivas, conforme apontado por Rozendo e Diniz (2020). Os programas de 

cisternas possibilitam tornar presente as experiências produzidas como ausentes, constituindo-

se alternativas críveis às experiências hegemônicas.  

A abordagem sobre monocultura/ecologia apresentada por Santos (2002) converge 

com o entendimento colonialidade/decolonialidade tratadas a seguir, pois ambas refletem o 

contexto de hierarquizações que causam invisibilidades às diferentes experiências constituídas 

no âmbito do poder, do saber e do ser. Ademais, elas também trazem apontamentos para a 

superação de tais hierarquizações e inexistências, capazes de dialogarem entre si.  

O termo “colonialidade” foi anunciado pela primeira vez pelo sociólogo peruano 

Aníbal Quijano (2010), sob o termo “colonialidade do poder”. Para ele, a colonialidade não 

deve ser confundida com o processo de colonização, que se refere ao domínio político e 

econômico das metrópoles sobre as colônias. A criação do termo “colonialidade” se fez 

através do propósito de compreender a ideia de raça a partir da sua distribuição dos lugares do 

mundo e da sociedade. Para o autor, o racismo e o etnicismo, expressos sob diferentes 

maneiras, estabelecem o princípio organizador da economia, da política e das diversas formas 

de poder e existência. A colonialidade foi engendrada dentro do colonialismo, mas perdura até 

os dias atuais sob a forma de poder racista/etnicista. 

 

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão 

mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação 

racial-ética da população do mundo como pedra angular do referido padrão 

de poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e 

subjetivos, da existência social quotidiana e da escala societal (QUIJANO, 

2010, p. 84). 

 

Segundo Quijano (1992), mesmo com a destruição da ordem política colonialista, a 

colonialidade é o modo mais geral de dominação predominante nos dias atuais: “ela não 

esgota, obviamente, as condições, nem as formas de exploração e dominação existentes entre 

os povos” (QUIJANO, 1992, p. 14). Tonial, Maheirie e Garcia Jr. (2017, p. 19) corroboram 

com esse entendimento ao considerar a colonialidade como uma “dimensão simbólica do 
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capitalismo, que mantém as relações de poder que se desprenderam das práticas e dos 

discursos sustentados pelos colonizadores para manter a exploração dos povos colonizados”. 

Isso faz apreender que, mesmo com o fim do colonialismo, relações coloniais permeiam na 

sociedade sob diferentes formas. Essa “herança colonial” se expressa “entre os saberes, entre 

os diferentes modos de vida, entre os Estados-Nação, entre os seres humanos [...]. Trata-se de 

uma relação de poder que opera pela naturalização de hierarquias territoriais, raciais, 

culturais, de gênero e epistêmicas” (TONIAL, MAHEIRIE E GARCIA JR., 2017, p. 19).  

Sobre as formas e os efeitos da colonialidade cultural, Quijano (1992) diz que eles se 

fizeram diferentes de acordo com cada momento histórico. Na América Latina, por exemplo, 

a repressão cultural e a colonização foram acompanhadas por um enorme e gigantesco 

extermínio indígena, seja através da exploração de sua mão de obra, da violência no ato da 

conquista territorial ou das doenças que foram submetidos (QUIJANO, 1992). No que se 

refere à questão da totalidade do conhecimento, o autor reconhece que as ideias de totalidade 

que elaboraram uma imagem da sociedade como uma estrutura fechada, articulada em uma 

ordem hierárquica, com relações funcionais entre as partes, pressupõe uma lógica histórica 

única, e uma racionalidade que consistia na sujeição de cada parte a essa lógica, de totalidade. 

Essa ideia leva a conceber a sociedade como um macro sujeito histórico, dotado de uma 

racionalidade histórica, que permitiu prever o comportamento do todo e de cada parte, bem 

como a direção e o propósito de seu desenvolvimento no tempo. A parte governante do todo, 

de alguma forma, incorporou essa lógica histórica – nesse caso, em relação ao mundo 

colonial, a Europa (QUIJANO, 1992). 

Com o fim do colonialismo, a colonialidade se propaga de diferentes maneiras. As 

mais perceptíveis são as hierarquizações que se constroem dentro de cada contexto: 

hierarquização entre os Estado-Nação, por exemplo. Porém, vale salientar que a colonialidade 

do poder não diz respeito apenas às relações de desigualdades, frutos do monopólio do poder 

econômico e do domínio cultural dos países centrais: ela também reproduz relações de 

hierarquização entre os conhecimentos, entre as diferentes classes sociais e entre os diferentes 

modos de vida, as diferentes formas de pensar. Dessa maneira, evidencia-se que a 

colonialidade do poder, na perspectiva de Quijano, desencadeia a colonialidades do saber, 

dentre tantas outras. 

Mesmo com as contribuições significativas de Quijano sobre a colonialidade, a sua 

matriz teórica diferencia-se das abordagens de Castro-Gómez (2005), sendo inclusive alvo de 

críticas deste autor, pois, para ele, as teorias de Quijano estão pautadas numa perspectiva 

universalista de poder que se aproxima das análises marxistas ao tratar das relações entre 
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dominantes e dominados. Santiago Castro-Gómez acredita que o erro do primeiro é se utilizar 

da ideia de colonialidade do poder e centralizar todas as análises das relações sociais em suas 

diversas dimensões. Ele esclarece ainda que Quijano, na sua abordagem sobre a colonialidade, 

impede a compreensão do modus operandi das heranças coloniais na América Latina, uma 

vez que sua perspectiva macrossociológica expressa a colonialidade do saber e a 

colonialidade do ser como “derivações” da colonialidade do poder (CASTRO-GÓMEZ, 

2005). 

Partindo do entendimento de que não há colonialidade dotada de uma mesma 

racionalidade em todas as suas manifestações – referindo-se aqui a racionalidade apontada por 

Quijano, que se faz basicamente no nível de exploração étnico-racial do trabalho à escala 

planetária –, Castro-Gómez (2005) sugere que a colonialidade do saber, do poder e do ser 

sejam analisadas distintamente. Para o autor, a colonialidade do poder expressa a dimensão 

econômico-política das heranças coloniais; já a colonialidade do saber se relaciona à 

dimensão epistemológica dela; e a colonialidade do ser, à sua dimensão ontológica. Por essa 

razão, a análise não se deve partir da colonialidade do poder para entender todas as relações 

na América Latina, nem pode se restringir a uma vertente macrossociológica. Assim, ele 

reconhece a importância de considerar as relações de poder que permearam (e permeiam) esse 

continente, sobretudo com o intuito de superar a tensão entre a filosofia moderna europeia e a 

filosofia latino-americana.  

Para Maldonado-Torres (2007), a colonialidade se refere a um padrão de poder que 

surgiu como resultado do colonialismo moderno, mas, em vez de ser limitado a uma relação 

de poder formal entre dois povos ou nações, refere-se à forma como o trabalho, o 

conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si, por meio do 

mercado capitalista e da ideia de raça. A colonialidade sobrevive ao colonialismo e se 

expressa através dos manuais de aprendizagem nos critérios de bom trabalho acadêmico, na 

cultura, no bom senso, na autoimagem de povos, nas aspirações dos sujeitos e em tantos 

outros aspectos da nossa experiência moderna. Em certo sentido, respiramos colonialidade em 

modernidade no dia a dia. Assim como Castro-Gómez (2005), Maldonado-Torres (2007) 

busca conceituar a colonialidade mediante as três dimensões já citadas: do poder, 

relacionando-a às formas modernas de exploração e dominação; do saber, cujo propósito é 

analisar como o conjunto das epistemologias e da produção do conhecimento na tradição 

europeia reproduzem os regimes de pensamento colonial; e a colonialidade do ser, que busca 

esclarecer os efeitos da colonialidade nas experiências vividas.  
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Para Mignolo (2008), essa matriz colonial de poder é um tipo de controle que está 

baseado na questão da visibilidade que é privilegiada pelas epistemologias modernas. Essa 

matriz dá visibilidade a determinadas formas de existência e saberes ao passo que causa 

invisibilidade a outras, tornando-as inferiores às demais. Para o autor, a colonialidade do 

saber se assenta na dimensão epistemológica da colonialidade. É corroborando com a 

perspectiva crítica pós-colonial dos autores previamente citados que Mignolo defende que a 

desobediência epistêmica se constitui num processo inicial para a decolonização do saber e 

para o desprendimento das racionalidades modernas. Essa desobediência vai ao encontro da 

ecologia de saberes, proposta por Santos (2010, p. 55).  

 

Como ecologia de saberes, o pensamento pós-abissal tem como premissa a 

ideia de diversidade epistemológica do mundo, o reconhecimento da 

existência de uma pluralidade de formas de conhecimento além do 

conhecimento científico. Isso implica renunciar qualquer epistemologia 

geral.  

 

No contexto da ecologia de saberes, a valorização dos conhecimentos não científicos 

não suprime os conhecimentos científicos. É necessária a copresença das práticas e dos 

agentes de ambos os lados da linha. Isso nos instiga a partir da compreensão de que não deve 

haver uma relação colonial entre os saberes e que tais relações são passíveis de serem 

compreendidas em escala local, em uma dimensão menor, a partir de um determinado 

contexto ou realidade que se pretenda analisar sob a ótica da colonialidade. Dizer que a 

reflexão da colonialidade deve-se fazer unicamente através da colonialidade do poder em 

vistas a uma racionalidade planetária é incorrer no risco de se produzir novas colonialidades, 

sejam culturais, epistêmicas e/ou de poder.  

 

Desde a sociologia das ausências, procurou-se enxergar como as 

colonialidades operam para produzir exclusões abissais no Semiárido, isto é, 

para produzir certos grupos de pessoas e formas de vida social como não 

existentes, invisíveis, inferiores ou perigosos. Por meio da sociologia das 

emergências, buscou-se evidenciar a valorização simbólica e política das 

formas de ser, saber e viver no Semiárido que se apresentam do outro lado 

da linha abissal (SILVA; PEREIRA, 2020, p. 360). 

 

Analisar as formas de conhecimentos que instigaram as políticas de combate às secas e 

de modernização agrícola, por exemplo, e refutá-las sob a ótica da colonialidade do poder, do 

saber e do ser, contribui para a diversidade epistemológica sobre o Semiárido, apontando para 

a construção de ações e políticas mediante uma ecologia de saberes. Infere-se, assim, que os 
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paradigmas anteriormente citados (combate à seca e o da modernização agrícola) se 

construíram operando na lógica da colonialidade nas três principais dimensões: do poder, do 

saber e do ser. De acordo com Silva e Pereira (2020, p. 362), “os discursos nos quais se 

afirma a necessidade de acabar com o limite da semiaridez e combater a seca, por exemplo, se 

materializaram na indústria da seca” que, na perspectiva de Baptista e Campos (2013a, p. 52), 

tem gerado “a concentração da terra, da água, do saber, do poder e o aumento crescente da 

fome e da miséria no Semiárido”. Além do mais, isso reflete um cenário de privação das 

liberdades dos sujeitos. Para Sen (2010, p. 17), “a violação da liberdade resulta de uma 

negação de liberdades políticas e civis por regimes autoritários e de restrições impostas à 

liberdade de participar da vida social, política e econômica da sociedade”. Observa-se que, 

entre os componentes constitutivos do desenvolvimento, o autor retrata a liberdade de 

participação política, enfatizando que sua relevância não deve se dá a posteriori, visto que 

contribui eficazmente no decorrer do processo. Para tanto, ele faz uma explanação sobre 

desenvolvimento como “um processo integrado de expansão de liberdades substantivas 

interligadas” (SEN, 2010, p. 23).  

Já o paradigma da convivência tem convergido para um processo de decolonialidade à 

medida que a lógica das ações, que se faz pautada nessa abordagem, despreza hierarquizações 

nas relações de trabalhos, nos saberes e no modo de vida das famílias beneficiadas. “Além 

disso, as tecnologias sociais enfraquecem a colonialidade do poder local sobre a população, 

visto que não se aceita mais, por exemplo, trocar voto por água” (SILVA; PEREIRA, 2020, p. 

376). 

Diante de tais abordagens, é possível apreender que as políticas de convivência com o 

Semiárido pensadas como um novo paradigma que emerge a partir do conhecimento diverso e 

apropriado pelas populações que vivem e convivem com a realidade de secas históricas no 

Semiárido, expressam uma ecologia de saberes, assim como um processo iniciado de 

decolonialidade que se faz, principalmente, em torno do acesso à água e ao alimento. 

Entretanto, o retorno à produção da não existência dos agricultores familiares nordestinos, 

impulsionado pelo desmonte das políticas de captação da água da chuva poderá acontecer, 

ocasionando a invisibilidade das experiências, das práticas até então construídas. Essa questão 

se contrapõe à sociologia das ausências, que direciona um movimento de ampliação do 

presente com possibilidades de ação, uma ampliação simbólica dos saberes, das práticas e dos 

agentes. Sendo assim, o principal desafio é a retomada dessas políticas como um dispositivo 

social, o que possibilita a segurança alimentar dos sujeitos, bem como a ampliação das 

capacidades e da influência dos sujeitos no alcance e/ou (re) conquistas das suas liberdades.  
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 A expressão da liberdade é identificada por Amartya Sen (2010) como o principal 

meio e o principal fim para o desenvolvimento, assim como o seu exercício – da liberdade – é 

mediado por valores influenciados por discussões políticas e expressões sociais. Logo, o 

desenvolvimento é compreendido como um processo de expansão das liberdades integradas. 

No entanto, a privação de liberdade pode surgir em razão de processos e oportunidades 

inadequadas. Desse modo, ao tratar do desenvolvimento, Sen (2010) considera as liberdades 

dos indivíduos como os elementos constitutivos básicos. Partindo de uma perspectiva 

instrumental, o autor aponta cinco tipos distintos de liberdades, que podem atuar 

complementando-se mutuamente:  

1) Liberdades políticas – Oportunidades que as pessoas têm para determinar quem vai 

governar, como governar. Relaciona-se às liberdades de expressão política e de escolhas; 

2) Facilidades econômicas – Oportunidades de utilizar recursos econômicos com propósito de 

consumo, produção ou troca. Relaciona-se à disposição de financiamento e de acesso a este. 

Os intitulamentos econômicos dependem dos recursos disponíveis, das condições de troca e 

do funcionamento do mercado;  

3) Oportunidades sociais – Disposições que a sociedade estabelece nas áreas da educação, 

assistência social, saúde etc. Tratam-se de aspectos que influenciam a liberdade substantiva 

dos indivíduos para viver melhor. Eles são importantes visto que possibilitam uma 

participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas; 

4) Garantias de transparências – Inclui o direito à revelação. Relacionam-se com a liberdade 

de lidar uns com os outros de modo claro. Tem um papel instrumental de inibidores de 

corrupção; 

5) Segurança protetora – Relaciona-se à segurança social, impedindo que a população seja 

reduzida à miséria. Como exemplo, os programas de benefícios aos desempregados e de 

suplemento de renda. 

Para Sen (2010), esses direitos e oportunidades são capazes de promover a capacidade 

geral de um indivíduo. Atenta-se, particularmente, para a expansão das capacidades das 

pessoas para que possam levar a vida que almejam, afirmando que tais capacidades podem ser 

aumentadas pela política pública. Mas ele também alerta que a direção da política pública 

pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo. As políticas 

públicas, visando o aumento das capacidades humanas e das liberdades substantivas em geral, 

podem funcionar por meio das liberdades distintas mencionadas, desde que sejam exercidas 

de maneira inter-relacionada. Por isso, o autor considera que o Estado tem o papel de criar as 

disposições sociais necessárias para a expansão das liberdades individuais dos sujeitos, para 
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que eles então possam expandi-las.  

Sobre as necessidades econômicas e as liberdades políticas, Sem (2010) afirma que 

percebê-las como dicotômicas é um modo errado, devendo elas serem compreendidas a partir 

das suas inter-relações, que se estendem além das relações instrumentais. Afinal, as liberdades 

políticas, além de terem um papel fundamental de fornecer incentivos à superação das 

necessidades econômicas, devem exercer seu papel construtivo no que diz respeito à 

compreensão dessas necessidades em um contexto social. É de extrema importância examinar 

a relação entre os direitos políticos e civis e a prevenção de desastres como a fome, por 

exemplo. Tais direitos permitem às pessoas a oportunidade de chamar a atenção para suas 

necessidades e exigir a ação pública apropriada (SEN, 2010). 

Para o autor, apesar do reconhecimento da importância das instituições democráticas, 

elas não podem ser vistas como um dispositivo mecânico para o desenvolvimento. Sen (2010, 

p. 204) recorre à parte do discurso de Fidel Valdez Ramos, ex-Presidente das Filipinas, para 

expressar que “[...] o desafio político para todo o mundo atualmente não é apenas substituir 

regimes autoritários por democráticos. É, além disso, fazer a democracia funcionar para as 

pessoas comuns”.  

Sen (2010) discorre, ainda, sobre os papéis políticos, sociais e econômicos das 

mulheres. Para ele, o ganho de poder das mulheres é um dos aspectos centrais no processo de 

desenvolvimento. O bem-estar, refletido em aspectos como renda independente, emprego fora 

de casa e alfabetização, por exemplos, e a sua condição de agente apresentam uma intersecção 

substancial (SEN, 2010). A condição de agente das mulheres está relacionada às suas 

capacidades individuais de conquistar intitulamentos
11

. A alfabetização feminina e a redução 

da taxa de fecundidade são variáveis da condição de agente: a primeira contribui para a taxa 

de mortalidade infantil, enquanto a segunda variável é influenciada pela alfabetização e pelo 

acesso ao mercado de trabalho. A liberdade para procurar emprego e trabalhar fora erradica a 

privação absoluta, uma vez que contribui para a erradicação da fome e de doenças, uma vez 

que se acredita que ter uma fonte de renda variável influencia paradoxalmente em maiores 

cuidados com os filhos (SEN, 2010). Desse modo, a compreensão do desenvolvimento 

pautado numa visão seniana deve ir além da acumulação de riquezas e de crescimento do 

Produto Nacional Bruto (PNB), tem de estar relacionado especialmente com a melhoria de 

                                                           
11

 O conceito de intitulamento foi desenvolvido dentro da Abordagem das Capacidade. Segundo Sen (2010), o 

intitulamento diz respeito ao pacote de bens que as pessoas têm condições de adquirir através de meios legais de 

aquisição. Partindo desse entendimento e analisando o problema da fome, é revelado que as pessoas não passam 

fome devido à disponibilidade de alimentos no mundo, mas devido à falta de oportunidades para aquisição 

desses alimentos. 
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vida dos indivíduos e das liberdades que estes desfrutam.  

 

Como as reflexões de Sen contribuem no entendimento das ausências das liberdades 

políticas expressas em países tidos democráticos, mas de caráter governamental 

eminentemente autoritário? Suas análises são pertinentes no contexto desta pesquisa na 

proporção que instiga refletir sobre as liberdades sociais e políticas exercidas (ou não) no 

contexto brasileiro, em que se assiste, nos últimos anos, uma desarticulação em volta da 

participação social na construção de políticas públicas, bem como na descontinuidade e no 

desmonte de políticas construídas a partir do diálogo entre Estado e sociedade civil em 

governos anteriores, de caráter eminentemente democrático.  

A privação dessa liberdade política vem desencadeando outros tipos de privações, 

como é o caso do acesso à água e ao alimento a milhares de famílias nordestinas que vivem 

no Semiárido e que foram tolhidas desse direito após o desmonte dos Programas Um Milhão 

de Cisternas (P1MC) e Uma Terra e Duas Águas (P1+2) – evidenciados nos estudos de 

Santos, Rozendo e Diniz (2019) –, da extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(CONSEA) e dos prognósticos da mais recente divulgação da Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA), entre 2017 e 2018, a qual apresenta dados que mostram 

grupos sociais vivendo a experiência da fome, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, o 

que caracteriza um retrocesso na segurança alimentar no Brasil – a mais severa de todas as 

privações aqui já citadas.  

 

3.6 O CARÁTER INTERDISCIPLINAR DA PESQUISA 

 

A interdisciplinaridade desta pesquisa se denota através das análises e dos constructos 

teóricos de autores de diferentes áreas do conhecimento, com destaque para Economia, 

Sociologia, Ciências Ambientais, Filosofia e Geografia. As contribuições da Sociologia e das 

Ciências Ambientais são percebidas principalmente através da visão crítica que Leff (2000) 

estabelece sobre o desenvolvimento sustentável e a criação de uma cultura ecológica, sendo 

que esta deve estar pautada na construção de uma racionalidade ambiental. Para uma maior 

completude desse entendimento, e sob esse mesmo viés crítico, recorreu-se ao pensamento 

dos economistas Ignacy Sachs (2008; 2009), Amartya Sen (2010) e Aníbal Quijano (2010), 

que também é sociólogo. Isso possibilitou o enriquecimento dessa análise com o 

entendimento sobre colonialidade e os avanços que se fizeram a partir dele. O conceito sobre 

colonialidade e decolonialidade aqui abordados também têm fundamentação nas ideias 
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filosóficas de Castro-Gómez (2012) e Maldonado-Torres (2007), que, associados ao 

pensamento de Silva (2006), nos possibilitou refletir sobre como as políticas de 

desenvolvimento, especialmente aquelas pensadas para o Semiárido nordestino, podem levar 

a um processo de colonialidade, e quais delas contribuíram para a sua desconstrução (dessa 

colonialidade), apontando para um contexto de pensamento decolonial. Da Geografia, buscou-

se fundamentação na obra de Josué de Castro (1984), quando se faz uma análise introdutória 

sobre a fome e a segurança alimentar e nutricional, numa perspectiva regional, procurando 

estabelecer um diálogo com as ideias de Sen (2010).  

É em volta das contribuições dos referidos autores e dos demais recorridos nesta 

pesquisa que se buscou construir um diálogo sobre o objeto de estudo em questão, a saber: as 

tecnologias de captação da água da chuva advindas do P1MC e do P1+2 e seus reais impactos 

no desenvolvimento da agricultura familiar no Estado do Rio Grande do Norte. A discussão 

feita de maneira horizontalizada permitiu que as categorias de análises discutidas no decorrer 

da pesquisa (desenvolvimento, segurança alimentar, liberdade, colonialidade, ecologia de 

saberes) surjam a partir de diferentes áreas do conhecimento e incidam sobre um mesmo 

objeto de estudo, com o mesmo valor de importância.  
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CAPÍTULO 1 

 Você Tem Sede de Quê? Os Programas de Cisternas no Semiárido Potiguar Brasileiro 

como Dispositivos de Desenvolvimento 

Christiane Fernandes dos Santos 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN, Brasil 

 

Cimone Rozendo 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN, Brasil 

 

Paulo César Diniz 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Paraíba, Brasil 

 
Artigo apresentado no IX Encontro Nacional da ANPPAS (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente 

e Sociedade), portanto, formato de acordo com as recomendações deste evento. Após reformulações, submetido, aprovado e 

publicado na Revista Contemporânea da UFSCAR, sob o título “Acesso à água para consumo humano no semiárido 

brasileiro: o programa Um Milhão de Cisternas e suas implicações sociais”. 

(https://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/view/1128).  

Resumo 
O objetivo deste trabalho é analisar a evolução do processo de implementação dos Programas de 

Cisternas no Rio Grande do Norte, apontando as possíveis implicações do desmonte dessa política 

para as famílias rurais do semiárido potiguar. Inicialmente, reconstituímos a trajetória de execução 

desses Programas, tendo como base duas fontes de dados: os fornecidos pela Secretaria Extraordinária 

para Superação da Pobreza Extrema e os do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão. 

A partir de revisão bibliográfica, elaboramos o estado da arte dos Programas de Cisternas e 

apresentamos os possíveis cenários e consequências do seu esvaziamento. O artigo evidencia que os 

Programas de Cisternas têm contribuições importantes para a agricultura familiar, que se expressam 

em diferentes dimensões: políticas, sociais, econômicas. Na literatura são destacados o caráter 

includente da ação, a sua capacidade mobilizadora, construídos mediante a valorização dos saberes e 

da realidade do local. É proeminente nos estudos a referência à melhoria da qualidade de vida da 

população que se iniciou com o acesso à água para consumo e, posteriormente, possibilitou a produção 

agroecológica, ampliando as possibilidades de segurança alimentar. Abortar essa ação pública 

significa privar milhares de camponeses pobres de expandirem suas capacidades. 

Palavras-chave: Programas de Cisternas, Convivência com o Semiárido, Acesso à água. 

 

What are you thirsty for? Cistern Programs in the Brazilian Potiguar Semiarid as Development 

Devices 

Abstract 
The objective of this paper is to analyze the evolution and implementation process of the Cistern 

Programs in Rio Grande do Norte, pointing out the possible implications taking apart of this policy for 

the rural families of the potiguar semiarid. Initially, we reconstituted the implementation of these 

Programs, based on two data sources: those provided by the Extraordinary Secretariat for Overcoming 

Extreme Poverty and those of the Electronic Citizen Information Service System. From a literature 

review, It was elaborated the state of the art of Cistern Programs and presented the possible scenary 

and consequences of their emptying. The article shows that the Cistern Programs have important 

contributions to family agriculture, which are expressed in different dimensions: political, social and 

economic. In the literature, the inclusive character of the action is highlighted, its mobilizing capacity, 

built through the valorization of the knowledge and the place reality. It´s prominent in studies the 

reference to improving the quality of life of the population that began with access to drinking water 

and later enabled agroecological production, expanding the possibilities for food security. Aborting 

this public action means depriving thousands of poor peasants of expanding their capacities. 

Keywords: Cistern Programs, Living with the Semiarid, Water Acces 
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1. Introdução 

A seca é uma característica natural das regiões semiáridas no mundo, e as formas de convivência com 

esse fenômeno são múltiplas. No Brasil, embora o primeiro registro de seca seja no ano de 1552, 

conforme Villa citado por Dutra (2017), foi somente em 1909, que o Estado criou a Inspetoria de 

Obras Contra as Secas (IOCS) que, posteriormente transformou-se no Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas (DNOCS). Essa instituição passou a delimitar, na década de 1930, uma área 

poligonal a partir da incidência de secas no país, cujo objetivo era orientar políticas públicas 

específicas para essa região. A literatura sobre o tema, destaca que a ação estatal no âmbito do 

Polígono das Secas foi marcada por iniciativas desassociadas da realidade da região semiárida.  

Malvezzi (2007, p. 67) mostra que: “a opção governamental, desde o início, foi por grandes obras”, 

como açudes e barragens. As ações pautaram-se em políticas públicas voltadas ao “combate à seca” e 

estas não tardaram em mostrar certa inabilidade (ASSIS, 2012; PASSADOR e PASSADOR, 2010), 

pois com as grandes obras de açudagem a água existente ficava concentrada em um único local, 

permanecendo as situações de privação de acesso por parte da população e contribuindo para a 

reprodução das desigualdades
12

.  

Com o processo de redemocratização do Brasil, na década de 1980 e ampliação da participação, que 

permitiu maior permeabilidade na relação Estado e Sociedade, surgiram novas pautas sociais, mas 

também novas abordagens para antigos temas, como no caso do "Combate à Seca". Na década de 

1990, a partir das experiências acumuladas pelos movimentos sociais no campo, desde os anos de 

1970, emerge a perspectiva da "Convivência com o Semiárido".  Ao problema da seca são 

incorporados novos elementos, compreendendo que a sua causa principal não era somente a escassez 

de água, mas a sua distribuição, seu armazenamento e as suas formas de governança. Nessa proposta, é 

o território e suas relações sociais que devem ser considerados em seu conjunto e não apenas a água. 

Foi neste contexto mais amplo de redemocratização do país e de fortalecimento da sociedade civil que 

ocorreu uma inflexão das políticas governamentais e uma nova compreensão sobre o semiárido. Foi 

essa permeabilidade entre a sociedade e o Estado que criou espaços para o fortalecimento da ideia de 

convivência com o semiárido, tendo como “porta de entrada” a incorporação à agenda pública do 

Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e, posteriormente, o Programa Uma Terra e Duas Águas 

(P1+2).  

Até o ano de 2019, apenas o P1MC, havia ganhado mais de 10 prêmios, entre eles, o Prêmio Prata de 

Política para o Futuro, concedido pelo World Future Council. Ademais, com o apoio da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a tecnologia foi replicada na região do 

Sahel, África, como estratégia de segurança alimentar e nutricional (ASA, 2019). Entretanto, apesar da 

sua comprovada importância, principalmente, para os agricultores familiares, temos assistido ao 

desmonte da referida política.  Isso vem ocorrendo num quadro mais geral de crescentes perdas de 

direitos, sustentadas por uma retórica sistemática dos poderes executivos e legislativo brasileiro, de 

defesa do Estado mínimo e da necessidade de políticas de austeridade como estratégias de retomada do 

crescimento econômico. Ainda no ano 2017, o governo já anunciava, para 2018, um corte de 92% do 

orçamento dos programas de cisternas, que envolvia tanto a cisterna para consumo humano (P1MC) 

quanto a cisterna para a produção, o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), (ASA, 2017).   

Buscando dialogar com o tema geral desse encontro "as conexões entre democracia e sustentabilidade" 

e, particularmente, com o GT "Aguá, territórios, redes e governança" nos propomos nesse artigo 

compreender em que medida cenários mais democráticos, ou de maior participação social permitiram 

avançar nos processos de implementação das Políticas de Cisternas e quais suas consequências do 

ponto de vista da sustentabilidade? Concebida, também, na sua perspectiva de Segurança Alimentar. 

Que processos de governança se estabeleceram nos diferentes territórios do RN que permitiram maior 

ou menor adesão aos Programas? Do ponto de vista analítico, concebemos os programas de cisternas 

                                                           
12

Conforme, evidencia Dutra (2017) o polígono das Secas também foi adotado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), e apenas em 1989 foi regulamentado o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) que, previsto pela Constituição Federal de 

1988, tornou-se a fonte de recursos direcionados ao desenvolvimento daquela região, delimitou uma nova concepção de espacialização da 
zona mais suscetível às secas e, em 2005, o Ministério da Integração Nacional, a partir do Grupo de Trabalho Interministerial, instituiu o 

Novo Semiárido (VIANA, 2013). Com essa atualização, a área classificada oficialmente como semiárida brasileira aumentou de 892.309,4 

km para 969.589,4 km, um acréscimo de 8,66% (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005). 
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como dispositivos sociais, capazes de ampliar as liberdades dos indivíduos (SEN, 2010), contribuindo 

para o desenvolvimento de sua capacidade de agência.  

O artigo apresenta uma breve trajetória dos Programas, incluindo os dados de sua implementação no 

semiárido brasileiro e, posteriormente, aprofunda a análise para o caso do Rio Grande do Norte.  

Tivemos como referência duas bases de dados: a da Secretaria Extraordinária para Superação da 

Pobreza Extrema. Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) e a do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão – Sistema (e-SIC)
13

. Para o estudo do Rio Grande do Norte, consideramos os 

nove territórios rurais do Estado, definidos para atuação do Programa de Desenvolvimento Sustentável 

dos Territórios Rurais (PRONAT)
14

, elaboramos o estado da arte dos Programas de Cisternas, nesse 

contexto e apresentamos as possíveis consequências do esvaziamento dessa política. 

2. A abordagem das capacidades e os programas de Cisternas 

Em sua obra "Desenvolvimento como Liberdade” Sen (2010) argumenta que o crescimento econômico 

não pode ser tomado como sinônimo de desenvolvimento, evidenciando a insuficiência dos parâmetros 

usuais de mensuração como o PIB e a renda. O crescimento econômico é uma condição importante 

para o desenvolvimento, mas incapaz de garanti-lo ou sustentá-lo isoladamente. Prova disso é a co-

existência de situações de extrema pobreza e de opulência em um mesmo país. Na concepção do autor, 

o desenvolvimento só pode ser conquistado com a ampliação da liberdade individual e da força das 

influências sociais sobre o grau e alcance desta.  Portanto, Sen preconiza a expansão da liberdade 

como o principal fim e meio do desenvolvimento. Para ele "o desenvolvimento consiste na eliminação 

de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer, 

ponderadamente, sua capacidade de agência” (p.10). 

A capacidade de agência é avaliada em termos das habilidades de que dispõem os indivíduos para lidar 

com as privações e está limitada às oportunidades sociais estabelecidas pelas sociedades. Tais 

oportunidades são compreendidas como disposições sociais (serviços de saúde, educação) e /ou 

institucionais criadas pelo Estado ou por outras organizações da sociedade, e são fundamentais para a 

expansão das liberdades e, conseq entemente, das capacidades. O que está em questão é a 

oportunidade de os indivíduos realizarem escolhas, mas não quaisquer escolhas. Como assevera Sen, 

não é suficiente apenas não sucumbir à morte e à fome, quais são as condições que a sociedade 

oferece, para que esse feito possa ser potencializado e que habilite seus indivíduos a realizarem 

escolhas capazes de melhorarem suas vidas? É evidente na abordagem das capacidades, a centralidade 

da interação entre indivíduo e sociedade e o grau de suplementação entre eles. Assim, expandir as 

capacidades é proporcionar às pessoas liberdade para que possam fazer coisas e levar o tipo de vida 

que valorizam.  

Para Sen (2010), as liberdades possuem um caráter constitutivo (intrínseco) e instrumental ao mesmo 

tempo. Constitutivo porque a "liberdade humana deve ser o objetivo supremo do desenvolvimento” (p. 

10) e instrumental, pois a expansão de determinadas liberdades tem projeções sobre outras formas e 

têm uma utilidade prática para a melhoria da vida dos indivíduos. Sen (2010, p. 60-61) identifica cinco 

formas de liberdades instrumentais: 1- As                     : direitos civis e políticos, incluindo 

oportunidade de diálogo político, dissensão e crítica e seleção participativa do legislativo; 2- As 

                      : que são as oportunidades que os indivíduos têm para utilizar os recursos 

econômicos com propósitos de consumo, produção e troca. A disponibilidade de financiamento, bem 

como o acesso a ele são aspectos fundamentais dessa forma de liberdade; 3 – As oportunidades 

sociais: são as disposições sociais que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde, etc. 4 - As 

garantias de segu     : as necessidades de sinceridade (confiança) que as pessoas podem esperar; 5 - 

S                  : definida pela existência de uma rede de segurança social que diminua a 

situação de vulnerabilidade de uma população, em situações de crise (fome coletiva, epidemias, etc). 

Sen (2010) considera que há um encadeamento e uma suplementação entre as diferentes formas de 

liberdade. A liberdade de ter acesso à educação pode ampliar a liberdade de participação política e o 

exercício dessa por sua vez, pode habilitar os indivíduos a enfrentarem diferentes situações de 

                                                           
13 Identificamos algumas diferenças entre os dados, mas isso não compromete o caráter da reflexão. 
14

 Programa de desenvolvimento rural com abordagem territorial, criado no início do Governo do Presidente Lula, de responsabilidade do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) (RODRIGUES, 2016). 
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privação. A liberdade de participar em mercados, por exemplo, não apenas proporciona a troca de 

bens, mas pode contribuir para ampliar a renda, permitindo reinvestimentos em outros aspectos 

igualmente importantes da vida, como educação e saúde, além de fortalecer relações sociais. Por outro 

lado, a ausência de emprego e/ou impedimento de participar do mercado de trocas de bens tem um 

efeito debilitador sobre outras liberdades uma vez que privam os indivíduos de obterem renda, 

alimentação adequada, moradia etc. Em sua concepção, a impossibilidade de participar do mercado é 

vista como uma forma de sujeição. 

"A negação de participação nos mercados de produtos freq entemente está entre as 

privações enfrentadas por muitos pequenos agricultores e sofridos produtores 

sujeitos à organização restrita e restrições tradicionais. A liberdade de participar do 

intercâmbio econômico tem um papel básico na vida social" (SEN, 2010, p.24). 

Portanto, “negar às pessoas as oportunidades econômicas e as consequências favoráveis que os 

mercados oferecem e sustentam pode resultar em privações" (SEN, p.43). Nessa perspectiva Sen 

(2010) defende que "outras liberdades econômicas, sociais, e políticas que melhoram e enriquecem a 

vida que as pessoas podem levar" (p. 24) necessitam ser valorizadas.  

Para o autor, a democracia é concebida como um valor fundamental, porque a liberdade de 

participação política, componente básico dos regimes democráticos, não apenas permite a escolha de 

representantes, mas ajuda a construir valores. Mesmo reconhecendo as limitações das democracias, 

Sen (2010) afirma que o principal argumento a seu favor está na possibilidade de debate público que 

essas possibilitam.  Não é possível falar em expansão das capacidades em condições de privação da 

participação ou do direito ao dissenso. Contribuir na construção dos valores, aparece como um 

componente primordial da capacidade de agência dos indivíduos, o que só pode ocorrer sob condições 

democráticas.  

Sen (2010, p.33) considera que "ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si 

mesmas e para influenciar o mundo”. Nessa abordagem, as liberdades se complementam e se reforçam 

mutuamente e, justamente por isso, "a liberdade individual deve ser um comprometimento social" 

(p.10). A agência se define, portanto, como a capacidade de o indivíduo induzir mudanças em sua vida 

e influir no seu entorno, e nesse contexto, além das disposições sociais e/ou institucionais, a cultura 

também vai desempenhar um papel de grande relevância.   

Se o desenvolvimento só pode ser compreendido como a eliminação de toda e qualquer forma de 

privação, uma verdadeira estratégia nesse sentido necessita primordialmente combater a iniquidade 

entre gêneros. Em consequência disso, para Sen (2010) desenvolver e expandir a capacidade de 

agência das mulheres deve estar entre umas das questões fundamentais de qualquer processo de 

desenvolvimento. O autor sugere que a condição de agente das mulheres amplia as chances de 

salvarem vidas, inclusive as delas mesmas.  As possibilidades criadas pela inserção de mulheres no 

mercado de trabalho ou pela sua alfabetização repercutem para além da obtenção de renda e do 

letramento. Trabalhar fora, além da aquisição da renda que pode resultar em maior autonomia, também 

pode melhorar as condições de vida da família de um modo geral (a alimentação, a moradia, o acesso à 

saúde etc).  Sen (2010) menciona que há "provas consideráveis de como a educação e alfabetização de 

mulheres tendem a reduzir as taxas de mortalidade infantil" (p.253). Destaca que muitas vezes, os 

efeitos da educação e alfabetização são mais potentes e significativos do que as estratégias focadas 

apenas na redução da pobreza. Ainda sobre o papel da agência das mulheres, Sen faz uma observação 

importante evidenciando que, processos de modernização não acompanhados de ganho de poder para 

as mulheres, podem inclusive, reforçar iniquidades já existentes.  Por isso, reafirma que contribuir para 

e/ou ampliar a capacidade de agência das mulheres deve estar no centro das estratégias de 

desenvolvimento.   

A partir dessas breves considerações, vale a pena indagar em que medida as políticas de cisternas vêm 

ampliando as capacidades dos indivíduos em especial, para as mulheres?   

3. A trajetória dos Programas de Cisternas: construindo dispositivos sociais, possibilitando 

agências 
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Durante a 3.ª Conferência das Partes da Convenção de Combate à Desertificação e à Seca (COP 3), 

que aconteceu em julho de 1999, em Recife, foi criada a Articulação no Semiárido Brasileiro  (ASA), 

constituída, por diversas organizações populares e religiosas,  distribuídas em todos os estados  da 

região Nordeste.
15

 Nessa ocasião, a ASA lançou a Declaração do Semiárido, por meio da qual 

afirmava que "o semiárido tem direito a uma política adequada” (ASA, 1999, p. 01), marcando o 

momento de sua  consolidação como um espaço de articulação política da sociedade civil. É a partir 

das experiências de várias organizações que compunham essa ação coletiva que vai se conformando o 

P1MC como a porta de entrada para o Programa de Formação e Mobilização Social para a 

Convivência com o Semiárido (PASSADOR e PASSADOR, 2010).  Muitas cisternas já vinham sendo 

implantadas pelas organizações no semiárido, mas de modo não articulado. A criação da ASA vai 

permitir potencializar essas ações. A elaboração no ano 2000, do P1MC passou por fases 

demonstrativas e de transição para, finalmente, chegar à condição de política pública (DINIZ e 

PIRAUX, 2011), por intermédio do Termo de Parceria nº 001/2003 com o Ministério Extraordinário 

da Segurança Alimentar (antigo MESA) incorporando-se ao Programa Fome Zero, principal 

plataforma do governo do então Presidente Inácio Lula da Silva. O objetivo do Programa era garantir o 

acesso à água como um elemento central na promoção de segurança alimentar e nutricional para as 

famílias agricultoras da região semiárida. 

Com os significativos resultados dessa ação, o Programa é ampliado. Assim surge, em 2007, o 

Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), com o principal objetivo “garantir acesso e manejo 

sustentáveis da terra e das águas, promovendo a segurança alimentar (produção animal e vegetal) por 

meio da construção de processos participativos da população rural” (GNADLINGER, 2005, p.8). 

3.1 - A Primeira Água como a porta de entrada para uma nova concepção de desenvolvimento: a 

convivência com o semiárido 

O programa de cisternas foi incorporado à ação governamental, no ano de 2003, como um braço do 

Programa Fome Zero, denominado de Sede Zero (DINIZ e PIRAUX, 2011). O senso de antecipação 

da ASA, frente ao novo governo que se instalaria em 2003, apontando para o quê os autores acima 

denominam de experimentalismo institucional, pode ser remetido à Carta Política elaborada por conta 

do Terceiro Encontro Nacional da ASA (III EnconAsa), ocorrido em São Luís do Maranhão, em 

novembro de 2002. Esta, referia-se à água como um direito humano básico que necessitava ser 

urgentemente efetivado para toda a população do Semiárido. 

“(…) A oferta centralizada de água através de grandes barragens e adutoras, 

centrada numa política historicamente emergencial e clientelista, articulada a uma 

gestão raramente participativa, beneficiam os grandes proprietários e as grandes 

empresas e não democratizam o acesso à água de qualidade para todos. (…) 

suprimindo o direito das populações tradicionais a este bem essencial à vida.” (ASA, 

2002, p. 03). 

Dentre as propostas, a Carta da ASA reivindicava, no âmbito das políticas públicas, a incorporação das 

experiências de captação, armazenamento, aproveitamento e manejo da água desenvolvidas pela 

sociedade civil do semiárido brasileiro. Nesse sentido, sugeria a “imediata implantação do (…) P1MC 

como uma política pública de democratização e acesso à água de qualidade pelas famílias do Semi-

árido (sic) brasileiro” (ASA, 2002, p. 03). Essa reivindicação, de certo modo, foi atendida e, em 2003 

o programa de cisternas familiares se tornou uma ação do Programa Fome Zero no Semiárido, tendo, 

inicialmente, uma tripla parceria: sociedade civil (ASA), governo federal e iniciativa privada 

(Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN). Simbolicamente, o programa foi inaugurado em 

outubro de 2003, na cidade de Lagoa Seca, estado da Paraíba (DINIZ e PIRAUX, 2011). 

A partir daí, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), recriado no ano 

de 2003, passa a ter um papel importante como uma arena de disputa e de alianças em torno da 

temática do semiárido, incluindo a água como elemento básico para a região. Tanto nas conferências 

nacionais de segurança alimentar, como nas diversas “exposições de Motivos” e “Recomendações” 

elaboradas pelo Conselho, muitas faziam referência à efetiva construção de uma política de 

                                                           
15 A Declaração do Semiárido foi assinada por 65 instituições.  Ao longo da trajetória da ASA outras foram sendo incorporadas e hoje 

somam mais de 3 mil organizações (ASA, 2019).  Acesso em 19/07/2019.    
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convivência com o semiárido, ou ainda tratavam de aditivos e fortalecimento do programa de cisternas 

para o semiárido brasileiro, conforme relata Arsky (2019). 

Passados 16 anos do programa (de 2003 a 2018), foram construídas 952 mil e 697 unidades, (gráfico 

1, abaixo), perfazendo uma média de 59 mil e 543 cisternas construídas por ano. Entre 2013 e 2014 foi 

o período em que mais se implantaram cisternas no semiárido, ultrapassando a marca de cem mil 

unidades por ano.  

Gráfico 1  - Número de cisternas para consumo humano, construídas entre 2003 e 2018. 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nas informações da Secretaria Extraordinária para Superação da 

Pobreza Extrema. Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), 2016; e no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 

ao Cidadão – Sistema (e-SIC), 2018. 

O gráfico 1 mostra, ainda, que nos 16 anos de execução, mais da metade do programa foi executado 

em 6 anos (de 2011 a 2016), perfazendo um total de 517 mil e 662 unidades (ou seja, 51,2%). Uma 

explicação possível para essa concentração pode ser creditada ao lançamento do Programa Nacional de 

Universalização do Acesso e Uso da Água, em 2011. Denominado simbolicamente de “ÁGUA PARA 

TODOS”, tinha como diretriz “priorização da população em situação de extrema pobreza”, no âmbito 

do Plano Brasil Sem Miséria (BRASIL, 2011). É nesse contexto que surgem as cisternas de polietileno 

(“cisternas de plástico”) e toda a polêmica em sua volta, uma vez que essa “tecnologia” já implantava 

a cisterna pronta, não carecendo da mobilização comunitária e contrapartida da família que a recebia. 

Assim, a chegada da cisterna de polietileno vai acelerar a execução do programa. Não por acaso, entre 

2012 e 2015, a ASA vai executar, em números aproximados, apenas 39, 34, 42 e 47%, 

respectivamente, do programa de cisternas primeira água. A maior parte ficou por conta de estados, 

municípios e consórcios que vão usar, em grande parte, a tecnologia de polietileno. 

Os anos em que menos se construíram cisternas foram 2003 e 2018 (gráfico 1). Ressalte-se que o ano 

2003 é o momento de início do programa e, portanto, em fase de montagem dos marcos normativos, 

das equipes administrativas e executivas para construção das cisternas. Não por acaso, em 2004, o 

número de cisternas construídas cresce mais de 5 vezes, isto é, de seis mil e quinhentas para mais de 

36 mil unidades (gráfico 1). No caso de 2018, os dados foram disponibilizados com base no mês de 

setembro, ficando de fora os demais meses do ano, contudo já apontavam para o refluxo que vinha 

sofrendo o programa de cisternas da primeira água.  

Conforme dados compilados (gráfico 2), entre 2011 e 2016, 38% da execução do programa foi feita 

com cisterna de polietileno. Embora mais de 60% do programa seja executado com cisterna de placas, 

percebe-se uma inserção significativa das cisternas de plástico, comprometendo toda a metodologia de 

trabalho da ASA. O estado de Minas Gerais foi onde a cisterna de plástico se tornou a tecnologia mais 

executada, seguido de Alagoas, Bahia, Piauí e Pernambuco. Em contrapartida, Rio Grande do Norte e 

Paraíba são os estados em que menos se usa a tecnologia de polietileno. Nesses estados a cisterna de 

placas continuou sendo a tecnologia hegemônica do programa.  
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Gráfico 2 - Número de cisternas para consumo humano (2011 e 2016)  

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nas informações da Secretaria Extraordinária para Superação da 

Pobreza Extrema. Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), 2016. 

No que se refere à execução do P1MC por estado e sua abrangência regional (Quadro 1) percebe-se 

que o programa alcançou quase 63% do total de estabelecimentos familiares no semiárido brasileiro. 

Em alguns estados como RN, PB e CE, respectivamente, o programa está próximo da universalização, 

se pensarmos na totalidade dos estabelecimentos rurais. Já os estados de SE e PI, ainda não atingiram 

nem 50% dos estabelecimentos familiares rurais, em termos de cisternas construídas.  

Quadro 1 – Relação entre cisternas construídas (primeira água) e estabelecimentos 

agropecuários familiares no semiárido brasileiro (com base no Censo 2006) 

UF Cisternas construídas (2003- Set/2018) Est. agricultura familiar no semiárido % entre cisternas e AF 

AL 40.752 70.537 57,8 

BA 264.709 514.443 51,5 

CE 223.801 289.140 77,4 

MG 52.519 80.778 65 

PB 98.456 111.442 88,3 

PE 138.723 232.366 60 

PI 58.409 125.958 46,4 

RN 63.570 66.794 94,8 

SE 18.447 37.047 49,8 

Total  959.386 1.528.505 62,80% 

Fonte: Elaboração dos autores com base nas informações da Secretaria Extraordinária para Superação da 

Pobreza Extrema. Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), 2016; no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão – Sistema (e-SIC), 2018; e Instituto Nacional do Semiárido (INSA, 2019).  

 

De modo geral, a meta de um milhão de cisternas familiares, parece bem próxima de ser concluída, no 

entanto, a universalização do acesso à água para consumo humano, ainda está longe de ser alcançada. 

Cerca de um terço das famílias rurais, de acordo com os números, ainda buscam garantir esse 

dispositivo facilitador da segurança alimentar, da autonomia e de ampliação das capacidades.  

3.2 - Cisterna Segunda Água: liberdades políticas, oportunidade sociais e a participação 
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O programa de cisterna segunda água (p1+2): Programa Uma Terra (estrutura mínima que as famílias 

precisam para produzir) e Duas Águas (água para cultivar e manter vivo os animais) é incorporado ao 

P1MC com os objetivos de “promover a soberania e a segurança alimentar e nutricional das famílias 

agricultoras e fomentar a geração de emprego e renda para as mesmas” (ASA, 2019). A ASA já vinha 

trabalhando na formulação do P1+2 desde 2004 e, segundo Arsky (2019), foi lançado no quarto 

Encontro Nacional da ASA (Enconasa), realizado em Teresina/PI. Assim, entre 2005 e 2006, a ASA se 

debruça sobre a formatação do P1+2 para, finalmente, em 2007 ser apoiado no âmbito da Rede de 

Tecnologias Sociais (RTS). O P1+2 vai ser fortalecido com o lançamento, no ano de 2013, do 

Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 

Água – Programa Cisternas
16

, De modo que, entre 2007 e 2018, o número de construções do programa 

da segunda água já superava 200 mil cisternas (Quadro 2). Ou seja, esse foi um momento importante 

para a consolidação da política de cisternas no sentido de definição de um marco legal (ARSKY, 

2019) e de sedimentação do processo de experimentalismo institucional em curso desde 2003, 

conforme diziam Diniz e Piraux (2011). 

Quadro  2 – Relação entre cisternas construídas (segunda água) e estabelecimentos 

agropecuários familiares no semiárido brasileiro (com base no Censo 2006) 

UF Cisterna construídas (2007-set/2018) 
 

Estabel. AF no semiárido % entre cisternas e AF 

AL 11.103 70.537 15,7 

BA 67.248 514.443 13 

CE 30.903 289.140 10,7 

MG 12.964 80.778 16 

PB 13.310 111.442 12 

PE 35.890 232.366 15,4 

PI 12.558 125.958 10 

RN 14.159 66.794 21,2 

SE 3.292 37.047 8,9 

Total  201.427 1.528.505 13,20% 

Fonte: Elaboração das autoras com base nas informações da Secretaria Extraordinária para Superação da 

Pobreza Extrema. Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), 2016; e no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 

ao Cidadão – Sistema (e-SIC), 2018. 

 

Embora uma norma legal não assegure a efetividade de uma política, ela pressupõe uma passividade 

jurídica e, portanto, estabilidade institucional. Além disso, traz para o debate o tema das tecnologias 

sociais, voltadas ao acesso à água: "conjunto de técnicas e de métodos aplicados para a captação, o 

armazenamento, o uso e a gestão da água, desenvolvidos a partir da interação entre o conhecimento 

local e técnico, apropriados e implementados com a participação da comunidade" (BRASIL, 2013, 

[s/p]). Enfim, fica o programa de cisternas amparado institucionalmente e juridicamente, 

compreendendo a cisterna (seja para consumo humano, seja para produção) como uma tecnologia 

social e, portanto, livre de questionamentos técnicos (de caráter da engenharia) e jurídicos (de caráter 

normativo). 

Dentre os estados que compõem o semiárido brasileiro, a cobertura é aproximadamente 13% do total 

dos estabelecimentos familiares no mundo rural. Destes, RN, MG, AL e PE, respectivamente, foram 

                                                           
16

 O Programa é destinado à promoção do "acesso autônomo e sustentável à água para consumo humano e para produção de alimentos às 

famílias de baixa renda residentes na zona rural atingidas pela seca ou falta regular de água” (BRASIL, 2013, [s/p]),.  
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os estados que tiveram maior cobertura da segunda água. No lado oposto, SE, PI e PB, 

respectivamente, são os que têm menor índice de cobertura (Quadro 2). 

Importante ressaltar que o semiárido vinha sofrendo um forte processo de estiagem desde 2012 e, 

nesse sentido, a institucionalização do programa de tecnologias sociais vai potencializar 

significativamente a democratização do acesso à água e a segurança alimentar num período crucial 

para a população
17

, destoando do tom catastrófico em que hegemonicamente o semiárido está 

associado ao fenômeno da seca. Nesse sentido, o Programa de cisternas expressa a segurança protetora 

no sentido da ampliação das liberdades, tratadas por Sen, à medida que colabora na diminuição de 

vulnerabilidades e na superação de privações, pois a impossibilidade de acesso à água e alimento de 

qualidade é entendida como formas de sujeição. 

4 - Os Programas de cisternas no estado do Rio Grande do Norte e suas projeções sobre 

diferentes formas de liberdades  

O caso do estado do Rio Grande do Norte merece destaque, pois, representa a maior abrangência de 

cobertura do programa, em termos percentuais, tanto para cisternas primeira água (quase 95%), quanto 

para segunda água (mais de 21%), como se viu anteriormente. Nesse estado, os programas de cisternas 

têm contribuído significativamente para que milhares de pessoas possam ter acesso à água de 

qualidade, primeiramente para o consumo humano, através do P1MC, e posteriormente com o P1+2.  

Entretanto, de acordo com as informações apresentadas no gráfico 3, podemos observar que há uma 

discrepância em relação à quantidade de cisternas construídas nos diferentes territórios.
18

 O território 

Alto-Oeste, por exemplo, composto por 30 municípios e por, aproximadamente, 11.169 

estabelecimentos da agricultura familiar, apresentou-se, até o ano de 2018 com 11.636 unidades de 

cisternas para o consumo humano. Implica dizer que, nesse território 467 famílias não dispunham 

dessa tecnologia de armazenamento de água. Esse território com maior número de unidades de 1.ª 

água construída, representa o 4.º lugar quando a análise se volta para a quantidade de tecnologia 

construída para a 2.ª água. Em contraponto, o território Seridó com números aproximados de 

municípios e de agricultores familiares, mostra que 3.558 famílias não dispõem, sequer, de cisternas 

para o consumo humano. Os territórios Açu-Mossoró e Sertão de Apodi, também, apresentam, 

respectivamente, números significativos de cisternas para 1.ª água. Este último, representa o território 

com maior número de unidades do P1+2.  

Gráfico 3 - Número de Cisternas (1.ª e 2.ª água) construídas por territórios rurais no RN 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nas informações da Secretaria Extraordinária para Superação da 

                                                           
17

 Cisternas ajudam agricultores do Cariri a driblar a seca e produzir o ano todo. Chuvas terminaram em maio na região, no extremo Sul do 

Ceará. Depósitos que armazenam água da chuva mudaram a vida dos produtores. (...) A instalação de cisternas significou uma mudança de 
vida. Agora, os agricultores têm água para trabalhar o ano todo e tiram o sustento da família sem enfrentar as dificuldades que tinham antes 

(GLOBO RURAL, 2018). 
18

 O estado do Rio Grande do Norte é composto por 167 municípios, dos quais 161 estão inseridos em algum dos 9 territórios Rurais: Açu-

Mossoró (14); Alto-Oeste (30); Mato-Grande (15); Potengi (11), Seridó (25); Sertão do Apodi (17); Trairí (15); Agreste Litoral Sul (24); 

Central Cabugi e Litoral Norte (10). 
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Pobreza Extrema. Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), 2016; e no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 

ao Cidadão – Sistema (e-SIC), 2018. 

 

As informações do quadro 3 mostram a representação social dos territórios junto ao Colegiado 

Territorial. A institucionalização de conselhos é tida pela literatura como uma importante ferramenta 

para a execução de política pública de maneira mais democrática. Possibilita “que o cidadão participe 

de todas as fases da política, desde sua discussão, a entrada na agenda, a elaboração, a execução e o 

monitoramento” (RODRIGUES, 2016, p.205). Entretanto, não se pode afirmar que é o número de 

organizações e instituições participantes nesse Colegiado que garante a maior efetividade do Programa 

nos territórios que representam. O território Seridó, por exemplo, se mostra com maior representação 

social que os demais, inclusive superando o número de representantes da sociedade civil no Conselho. 

Entretanto, o número de unidades de cisternas construídas é significativamente inferior aos demais 

Territórios, apesar de apresentar um expressivo número de estabelecimentos da agricultura familiar.  

Desse modo, inquieta-nos saber: essa disparidade do número de cisternas construídas nos territórios 

rurais do RN está relacionada à capacidade de agência dos diferentes atores sociais que compõem o 

Conselho Territorial? E, de que modo o Conselho se constitui em um espaço de efetivação das 

liberdades políticas e da ampliação das capacidades de agência dos sujeitos? 

Quadro 3 - Representação social nos Territórios do RN 

 Açu- 

Mossoró 

Alto- 

Oeste 

Mato 

Grande 

Potengi Seridó Sertão 

Central 

Sertão do 

Apodi 

Traíri 

Conselhos 3 -  23 - - 1 2 

Poder Público Estadual 11 8 1 10 11 1 6 4 

Poder Público Federal 13 6 3 11 12 - 9 3 

Poder Público Municipal 17 30 8 21 31 - 25 11 

Sociedade Civil 39 38 19 21 55 - 47 13 

Total 83 82 31 86 109 1 88 33 

Fonte: SGE (2016). Extraído do trabalho de Rodrigues (2016). 

Sob um viés mais qualitativo, recentes estudos trataram de analisar a importância dos programas de 

cisternas (P1MC e P1+2) no contexto do Estado do Rio Grande do Norte. Para Carvalho, Lima e Silva 

(2017), a elaboração dessas políticas vem reafirmar o termo “convivência”. Com o intuito de analisar 

os impactos territoriais do P1MC no que diz respeito, principalmente, à amenização dos efeitos da 

seca, os autores realizaram um estudo com a comunidade Agreste de Baixo, no município de São 

Miguel. As análises revelaram uma série de transformações dentre as quais destacamos: a autonomia 

hídrica, a otimização do tempo dos agricultores para o desenvolvimento de outras atividades, 

anteriormente gasto com busca de água; menor dependência das políticas assistencialistas. 

 [...] a maioria das famílias entrevistadas considera o P1MC como um dos melhores 

programas sociais desenvolvidos na comunidade. Isso se deve ao fato das cisternas 

de placas apresentarem eficiência, qualidade e em especial utilidade [...]. A 

implantação da cisterna de placas na comunidade Agreste de Baixo modificou 

consideravelmente a vida das famílias, uma vez que a rotina familiar tomou outras 

proporções, ou seja, o tempo que antes era destinado para fazer o manuseio ou 

transporte de água utilizando animais, passou a ser utilizado para o desenvolvimento 

de outras atividades cotidianas, em especial, a agricultura e as atividades domésticas. 

 

Já o trabalho de Mattos (2017), foca na discussão sobre a superação das calamidades sociais 

normalmente vivenciadas nos períodos de secas, no Nordeste do Brasil e que não ocorreram na última 

seca (2011 a 2017), considerada a mais severa dos últimos 40 anos. Tal superação está relacionada às 

diferentes políticas e ações desenvolvidas em defesa da convivência com o semiárido. Os Programas 

como P1MC e P1+2 ao proporcionarem a segurança hídrica, através do estoque da água de chuva, 
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possibilitaram o desenvolvimento da produção em bases agroecológicas, criando oportunidades para a 

inserção dos agricultores nos mercados institucionais como Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  Para o autor, esses são indicadores 

visíveis do processo de superação das calamidades sociais desencadeadas por secas anteriores, mas 

também  expressões, para usarmos as palavras de Sen (2010) dos encadeamentos positivos entre a 

expansão das capacidades e a existência de dispositivos sociais capazes de alimentar tais capacidades. 

O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) tem gerado resultados positivos, não apenas para os 

moradores da Comunidade de Agreste de Baixo, mas para todo o território do Semiárido, conforme 

pode ser evidenciado nos estudos de Campelo (2013); Gualdani e Sales (2016); Rozendo ( 2015) , 

Diniz e Lima (2017), dentre outros.  

O recente trabalho de Dutra (2017) tratou de analisar a política P1MC implantada, e outras em fase de 

implantação, como o Programa Uma Terra Duas Águas (P1+2) com a proposta de compreender os 

efeitos que tais políticas proporcionam enquanto estratégia de convivência com o semiárido para os 

agricultores e agricultoras familiares na zona rural de Apodi. O estudo revelou que ocorreram 

mudanças importantes após a implantação do P1MC como:  

 [...] a organização da comunidade, para receber a Tecnologia a comunidade deveria 

antes ter associação comunitária e os beneficiados serem associados, o fato dessa 

exigência fez com que os moradores passassem a se interessar e a participar mais 

das discussões e engajamento político da comunidade, quem não era associado 

passou a ser para receber a tecnologia. O segundo fator de mudança relacionou-se à 

rotina das mulheres. Os relatos evidenciaram as dificuldades de obtenção da água 

para a realização das atividades diárias e como a chegada das cisternas veio a alterar 

essas condições, diminuindo a penosidade do trabalho feminino e permitindo que as 

horas livres fossem dedicadas à própria agricultura e à participação em causas 

“políticas e sociais” (DUTRA, 2017, p. 116).  

No que diz respeito ao P1+2, os resultados apontados pela autora revelaram que o Programa “contribui 

para manter pequenos cultivos na residência dos beneficiados” (DUTRA, 2017, p.7) ampliando o 

acesso à alimentação. Os estudos científicos sobre o P1+2 ainda são incipientes, principalmente, no 

contexto do Estado do Rio Grande do Norte. Contudo, muitas experiências estão sendo registradas 

pelo próprio Boletim Informativo do Programa. Os registros técnicos mostram experiências exitosas 

do Programa no que diz respeito, principalmente, aos aspectos produtivos, econômicos, sobre a 

disponibilidade de água e a segurança alimentar. 

Conforme evidenciado nos trabalho de Carvalho, Lima e Silva (2017), Mattos (2017), Dutra (2017), 

dentre outros, os Programas de Cisternas têm contribuições importantes para a agricultura familiar do 

semiárido potiguar seja para produção de alimentos, criação animal, autonomia política e hídrica, 

otimização do trabalho das mulheres. Entretanto, o decréscimo no número de unidade de cisternas que 

foram construídas nos últimos anos e a atual ausência de diálogo entre a sociedade civil e o Governo 

Federal, apontam para possibilidade de desconstrução dessa política, assim como de todo um processo 

que se caracteriza como includente, participativo e construídos mediante a valorização dos saberes e 

da realidade do local. Também, ameaça uma importante experiência, de democratização da água, de 

produção agroecológica e de segurança alimentar, limitando, assim, as oportunidades dos indivíduos 

na ampliação das suas liberdades nas mais diferentes formas: políticas, econômicas, sociais e de 

segurança, essa no sentido mais amplo atribuído por Sen.  

Considerações finais: as possíveis implicações do desmonte dos programas de cisternas 

Os Programas de Cisternas representam um processo de (re) definição de políticas públicas à medida 

que são construídos mediante a articulação da sociedade civil organizada, e só posteriormente é 

incorporada à agenda estatal. Destacam-se, principalmente, pela sua proposta de captação da água da 

chuva, como é o caso do Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 

Semiárido, que vem se expressando através do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e do 

Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). Este, com o propósito de ampliar a captação da água da 

chuva para além do consumo humano, objetiva o armazenamento de água para subsidiar o plantio e a 

criação animal; promover a soberania e a segurança alimentar e nutricional, fomentar a geração de 

emprego e renda, visando à sustentabilidade das famílias agricultoras nas suas múltiplas dimensões: 
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ambiental, social, cultural e econômica (SOUZA, 2014). O P1MC e o P1 + 2 representam uma 

conquista relevante para a população da região semiárida nordestina. Pois, além de possibilitarem a 

captação e armazenamento de água de chuva, ampliam as possibilidades de efetivação de um sistema 

de produção familiar pautados em princípios agroecológicos. 

Os programas de cisternas dialogam com a perspectiva de Sen no que se refere, principalmente, à 

ampliação das capacidades dos indivíduos e no encadeamento das diferentes formas de liberdades que 

os referidos programas mobilizam. As “liberdades políticas”, por exemplo, podem ser expressas  no 

diálogo que é construído entre a sociedade civil e o Estado. Este, desencadeou as “facilidades 

econômicas”, ou seja, assegurou a disponibilidade de recursos para a efetivação dos Programas, que 

tem possibilitado aos indivíduos a superação de privações como àquelas advindas da impossibilidade 

de acesso à água e alimento de qualidade, dentre outras. Nesse contexto, as liberdades dos indivíduos 

se complementam e se reforçam mutuamente. 

De acordo com os estudos apresentados acima, ficou evidenciado que os Programas de Cisternas têm 

contribuições importantes para a agricultura familiar do semiárido potiguar, em diferentes dimensões: 

produção de alimentos, criação animal, engajamento político da comunidade, autonomia hídrica, 

otimização do trabalho das mulheres e maior participação destas nas causas políticas e sociais. 

Entretanto, quando se faz uma análise sobre o número de unidade de cisternas construídas nos últimos 

anos, é perceptível o desmonte dessa política e a desconstrução de todo um processo que se caracteriza 

como includente, participativo, e construídos mediante a valorização dos saberes e da realidade do 

local. Assim, as conquistas das liberdades individuais que se inicia com a democratização do acesso à 

água, e perpassa pelo incentivo a produção agroecológica e a segurança alimentar dos agricultores 

familiares, encontram-se ameaçadas. Contudo, o principal desafio é a retomada dessa política como 

um dispositivo social que possibilita ampliação das capacidades e influência dos sujeitos no alcance 

e/ou (re) conquistas das liberdades aqui tratadas. 
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em avaliação.  

 

RESUMO 

O Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) surge com o propósito de garantir água para além do consumo 

humano, possibilitando à população rural do Semiárido a produção de alimentos e a criação animal. O objetivo 

deste estudo foi compreender como o P1+2 contribui com a segurança alimentar dos beneficiários e implica nas 

diferentes formas de suas liberdades. Através de revisão de literatura e documental, contextualizou-se as políticas 

de desenvolvimento para o Nordeste, a trajetória do Programa e as suas contribuições para as famílias 

beneficiadas. A análise foi feita sob a ótica do desenvolvimento como liberdade, de Sen. Evidenciou-se que o 

Programa tem contribuições importantes, sobretudo, para a segurança alimentar das famílias beneficiadas. 

Porém, a sua descontinuidade representa um cenário de privações à segurança protetora, às oportunidades sociais 

e às liberdades individuais.  

PALAVRAS-CHAVES: Semiárido. Tecnologias sociais. P1+2. Segurança alimentar.  

 

ABSTRACT 

The One Land and Two Waters Program (P1+2) was created with the purpose of guaranteeing water beyond 

human consumption, enabling the rural population of the Semiarid region to produce food and raise animals. The 

aim of this study was to understand how the P1+2 enables food security for beneficiaries and implies different 

forms of their freedom. Through a literature and document review, the development policies for the Northeast, 

the Program's trajectory, as well as its contributions to the beneficiary families were contextualized. The analysis 

was carried out from the perspective of development as freedom, by Sen. It was evident that the Program has 

important contributions, above all, to food security. However, its discontinuity represents a scenario of 

deprivation of security that protects, social opportunities, as well as individual freedoms.  

KEYWORDS: Semiarid. Social technologies. P1+2. Food safety. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nas duas últimas décadas do século XX, com o surgimento do paradigma de 

convivência com o Semiárido, foram se fortalecendo ações que instigaram um novo olhar 

para a região semiárida. A partir de então, passou-se a vivenciar um processo de inovações 

sociais e de convivência com as especificidades locais, além de se constituir uma nova 

estratégia para a intervenção pública no Semiárido (DINIZ; SANTOS; ROZENDO, 2019; 

SILVA, 2006). Os programas e políticas alicerçados nesse paradigma buscam respeitar os 

limites pluviométricos, as potencialidades locais e os saberes das populações, evidenciando a 

mailto:chrisfernandes@ufersa.edu.br
mailto:cimone.rozendo@gmail.com
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/
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valorização da cultura local. Essa mudança de percepção, associada ao surgimento de novas 

políticas, têm reduzido os efeitos catastróficos registrados em secas anteriores.  

De acordo com Mattos (2017), a última seca – 2011 a 2017 – que assolou o 

Nordeste do Brasil foi a mais severa dos últimos 40 anos. Apesar desse longo período de 

estiagem, pode-se registrar um cenário de superação das calamidades sociais presentes em 

secas passadas. E isso se deveu às diferentes políticas desenvolvidas em defesa da 

convivência com o Semiárido, como o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e o 

Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). Além de proporcionarem a segurança hídrica, 

através do estoque da água de chuva, tais programas possibilitaram o desenvolvimento da 

produção em bases agroecológicas, criando oportunidades para a inserção dos agricultores nos 

mercados institucionais, como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

A partir do paradigma de convivência com o Semiárido, se fortalece o Programa 

de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Um Milhão de 

Cisternas Rurais (P1MC)
19

, delineado e executado, principalmente, pela Articulação do 

Semiárido (ASA). Uma das principais estratégias de captação de água de chuva, no âmbito 

dessa Articulação, é o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), que surge com o propósito 

de garantir água para além do consumo humano. A finalidade desse Programa é que as 

famílias possam produzir e criar, inicialmente, para garantir uma alimentação saudável. Mas 

que também possam gerar excedentes para o mercado, a fim de possibilitar uma melhoria na 

renda e na segurança alimentar das famílias (ASA, [20--]).  

Diante do exposto, o presente artigo buscou compreender como o P1+2 contribui 

para a melhoria da segurança alimentar e quais capacidades foram geradas a partir dele. Para 

tanto, buscou-se, inicialmente, contextualizar, de modo breve, as políticas de desenvolvimento 

para a região Nordeste com base nos paradigmas de “combate à seca", “modernização 

agrícola” e da “convivência com o Semiárido” expondo, sumariamente, a abordagem das 

capacidades apresentada por Amartya Sen (2010). Em seguida, intenta-se reconstituir a 

trajetória do referido Programa, buscando compreender como as diferentes tecnologias sociais 

articulam o acesso à água e à produção de alimentos, contribuindo para a segurança alimentar 

dos agricultores. Por fim, mostrou-se como o desmonte dessa Política se constitui como uma 

forma de privação às liberdades até então conquistadas.  

Como recurso metodológico, foi feita revisão de literatura e documental, 

                                                           
19

 O programa abriga as seguintes ações desenvolvidas no âmbito da ASA: P1MC, P1+2, Cisternas nas Escolas e 

Sementes no Semiárido (ASA, 2019). 
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utilizando como fonte de informação artigos, livros, dissertações e teses, bem como 

informações disponibilizadas no site da Articulação do Semiárido (ASA). A análise foi feita a 

partir da abordagem das capacidades desenvolvidas por Amartya Sem (2010), mediante, 

principalmente, o ponto de vista das oportunidades sociais, da segurança protetora e das 

facilidades econômicas. 

 A pesquisa se torna relevante à medida que gera conhecimento capaz de subsidiar 

a compreensão sobre a importância das tecnologias de segunda água
20

 para a segurança 

alimentar e nutricional das famílias beneficiadas, bem como para a seguridade das suas 

diferentes liberdades e, consequentemente, para a ampliação das suas capacidades.  

 

2 AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO NO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

O Semiárido brasileiro ocupa a parte central da região Nordeste – com os Estados 

do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia –, 

parte do Estado de Minas Gerais, na região Sudeste, e, mais recentemente, parte do Estado do 

Maranhão. A determinação da sua área de abrangência oficial foi estabelecida pelo Ministério 

da Integração Nacional, através da Portaria Ministerial nº 89, de março de 2005, considerando 

três critérios técnicos: a precipitação pluviométrica (inferior a 800 mm), o índice de aridez 

(até 0,5 – entre 1961 e 1990) e o risco de seca maior que 60%, no período compreendido entre 

1970 e 1990 (SANTOS, 2013). As Resoluções nº 107, de 27 de julho de 2017, e nº 115, de 23 

de novembro do mesmo ano, ratificam a decisão do Conselho Deliberativo da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em incluir novos municípios à 

região semiárida, com destaque para municípios localizados no Estado do Maranhão, 

oficializando a nova delimitação do Semiárido. A partir de 2017, o Semiárido brasileiro passa 

a ser representado por 1.262 municípios, distribuídos nos dez Estados supracitados (BRASIL, 

2019). 

Essa região apresenta múltiplas peculiaridades em relação às demais regiões 

brasileiras, sejam em aspectos climáticos, sociais, culturais, econômicos, dentre outros. Essa 

questão aponta para a necessidade de políticas voltadas para as suas especificidades. Porém, 

as políticas na região semiárida foram impulsionadas, no decorrer de anos, por interpretações 

que desconsideravam as potencialidades do local, bem como a capacidade dos que ali vivem, 

credenciando toda problemática que perpetuava na região unicamente ao fenômeno das secas. 

                                                           
20 “As ações do P1+2 passou a ser denominada de 2ª água, em complementação à água de consumo humano 

(cisterna de 1ª água). As duas ações passariam a ser chamadas, genericamente, de ‘tecnologia social de acesso à 

água’, conceito-chave do posterior Marco Legal do Programa” (ARSKY, 2020, p. 418). 
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Silva (2006), ao analisar as políticas de desenvolvimento para o Semiárido, aponta três 

principais paradigmas que as legitimaram: combate às secas e aos seus efeitos, modernização 

econômica e tecnológica e a convivência com o Semiárido. 

O paradigma de combate à seca representa uma abordagem que predominou 

durante décadas, caracterizando o Semiárido como uma região problema, marcada pela seca, 

principal responsável pela pobreza que assolava a população nordestina. A concepção de 

“combate à seca e seus efeitos” orientou as políticas estatais como forma de enfrentamento a 

esse fenômeno. As ações desenvolvidas mediante tal concepção se baseavam na construção de 

grandes obras hídricas que, por mais que recebessem a denominação de “público”, 

encontravam-se sob o domínio dos proprietários de terras (SILVA, 2006; CASTRO, 1984; 

FURTADO, 1967). Tais ações não proporcionavam a distribuição igualitária, pois, além de 

limitar o acesso à água, os agricultores ficavam à mercê da “boa vontade” dos proprietários. 

Para além, elas não “viabilizavam o acesso à água em quantidade, qualidade e proximidade 

adequadas” (ARSKY, 2020, p. 414).  

As políticas de combate às secas e aos seus efeitos instigaram a percepção crítica 

de alguns autores desde os meados do século XX. Josué de Castro, em sua obra Geografia da 

Fome (1984), redireciona o olhar sobre as causas estruturantes da miséria que assolava o 

Semiárido nordestino. Para o autor, a situação de miséria que perpetuava nessa região se 

relacionava mais à concentração fundiária e à exploração da mão de obra dos sertanejos do 

que ao fenômeno das secas. Para tanto, o autor propõe algumas alternativas que considerava 

importantes para a expansão econômico-social da região: reconhecer que, embora grave, o 

fenômeno regional das secas não pode ser compreendido como principal fator do atraso 

econômico do Nordeste; elevar os índices de produtividade dessa região com o propósito de 

melhorar os níveis de saúde e o controle endêmico; identificar como a monocultura da cana-

de-açúcar contribuía intensa e negativamente para o desequilíbrio social e alimentar das 

populações. Ele denunciava, ainda, que os projetos e as obras de emergência não se traduziam 

em resultados permanentes, sendo executados apenas em situações transitórias de 

calamidades. Por fim, Castro propõe uma aproximação entre a indústria e a agricultura no 

Nordeste, reconhecendo que ambas necessitam “de organização técnica e ajuda financeira, 

para diminuir o custo da produção, criar e desenvolver mercados e permitir o largo emprego 

dos indivíduos úteis, promovendo assim a fixação do homem nordestino” (CASTRO, 1984, p. 

160-161).  

Outra contribuição ao pensamento crítico sobre as políticas de combate à seca 

surge com Celso Furtado (1967). Com o propósito de pensar uma solução para a complexa 
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situação social e econômica do Nordeste brasileiro, ao ser nomeado, em 1958, como 

interventor junto ao Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), ele 

formula um sintético, mas profundo diagnóstico sobre as causas do subdesenvolvimento 

nordestino, propondo as bases para a sua superação. Para Furtado, as políticas de combate às 

secas eram ineficazes para a superação do subdesenvolvimento regional, uma vez que não 

solucionavam os problemas econômicos e sociais do Nordeste. O relatório do GTDN tinha 

como propósito se constituir como um suporte de intervenção para a região Nordeste, 

alicerçado na criação da SUDENE, cujas ações deveriam estar voltadas para a superação das 

desigualdades inter-regional no país, através do incentivo a industrialização, que deveria 

acontecer paralelo à reorganização da agricultura. A disparidade do nível de renda existente e 

do ritmo de crescimento econômico entre o Nordeste e o Centro-Sul do país são problemas a 

enfrentar na etapa presente do desenvolvimento econômico nacional (GTDN, 1959). Com 

uma perspectiva reformista e modernizadora, Furtado credenciava à industrialização como a 

única alternativa para o Nordeste superar o subdesenvolvimento.  

O paradigma de modernização e inovação tecnológica direcionou as políticas para 

o desenvolvimento regional até meados da década de 1970. No entanto, não foi capaz de 

superar o cenário de pobreza e desigualdades da região semiárida. A ampliação do processo 

de modernização econômica, expresso na construção de polos agroindustriais, acentuou as 

desigualdades regionais. Evidenciou-se nesse período um cenário de contraste entre o Centro-

Sul e o Nordeste, marcado pela estagnação da agroindústria e da economia, agravada com a 

diversificação agrícola daquela região, que passou a produzir açúcar e algodão, concorrendo 

com os produtos nordestinos no mercado interno (SILVA, 2006, p. 56).  

Sob a lógica da modernização, a imagem do Semiárido foi redesenhada com a 

implantação de polos agroindustriais para a exportação de fruticultura irrigada, como também 

com a expansão da bovinocultura. Apesar da sua importância econômica para a região, essa 

modernização “setorizada” não foi capaz de resolver a situação de calamidades em épocas de 

secas prolongadas, pois seus “benefícios” não atendiam a maior parte da população atingida 

pelos efeitos da seca. Silva (2006) registra que as estratégias de desenvolvimento entre as 

décadas de 1970 e 80 foram desenvolvidas sob uma perspectiva de integração nacional. Dessa 

maneira, as ações da SUDENE não foram privilegiadas pelo Regime Militar, evidenciando 

um ofuscamento de uma política de desenvolvimento específica para o Nordeste.  

As duas últimas décadas do século XX representam um marco no que diz respeito 

às mudanças nas concepções sobre o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, especialmente 

para o Semiárido. Müller (2007), em seu estudo sobre a construção de políticas públicas para 
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a agricultura familiar no Brasil, aponta que, no ano 1990, o papel do Estado passa por 

modificações no se refere à sua atuação de agente centralizador e interventor. Para tanto, ele 

revela que “o Estado sozinho é incapaz de garantir o bem-estar da Sociedade” e que “a 

participação dos beneficiários no processo de construção, implantação e gestão das políticas 

públicas potencializa os benefícios trazidos das políticas” (MÜLLER, 2007, p. 13). A partir 

de então, os movimentos pela participação e descentralização nas políticas públicas se 

tornaram crescentes, assim como as políticas públicas de maior reconhecimento sobre a 

realidade do Semiárido.  

É nesse cenário de redefinição de políticas que se fortalece o paradigma de 

convivência com o Semiárido, alicerçado pelos propósitos da Articulação do Semiárido 

Brasileiro (ASA). Formada por diferentes organizações que atuam na gestão e no 

desenvolvimento de políticas de convivência com todo Semiárido, a ASA surge há pouco 

mais de duas décadas, na cidade do Recife, no Estado do Pernambuco, durante a Terceira 

Sessão da Conferência das Partes (COP-3) da Convenção das Nações Unidas para o Combate 

à Desertificação (UNCCD), com a missão de “fortalecer a sociedade civil na construção de 

processos participativos para o desenvolvimento sustentável e a convivência com o 

semiárido” (ASA, 2020, n. p.). Nessa ocasião, a ASA lançou a Declaração do Semiárido, por 

meio da qual afirmava que “o Semiárido tem direito a uma política adequada” (ASA, 1999, p. 

01), marcando o momento de sua consolidação como um espaço de articulação política da 

sociedade civil (SANTOS; ROZENDO; DINIZ, 2019). A referida declaração apresenta uma 

proposta de Programa de convivência com o Semiárido. Em suas premissas, apresenta a 

“quebra do monopólio do acesso à terra, à água e outros meios de produção” (ASA, 2001, p. 

71). Inclui, dentre outros aspectos: o fortalecimento da agricultura familiar, a garantia de 

segurança alimentar, o uso de tecnologias e metodologias adequadas e a universalização do 

abastecimento de água para beber e cozinhar (ASA, 1999). Ademais, apresenta a cisterna de 

placas de cimento, propondo que ela se torne o elemento central nas políticas públicas de 

convivência com a seca.  

A proposta de convivência com o Semiárido, conforme consta na Declaração do 

Semiárido, se sustenta em políticas que valorizam as potencialidades locais, a conservação 

dos recursos naturais, o fortalecimento da sociedade civil, a participação das mulheres e dos 

jovens no processo de desenvolvimento, assim como aponta os meios para o seu 

financiamento. De acordo com Baptista e Campos (2013), as ações de desenvolvimento que 

vêm sendo implementadas no Semiárido, mediante tal concepção, se constituem como 

processos inovadores de formação e mobilização social, que estimulam o surgimento de um 
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novo saber: o saber conviver com a realidade dessa região, ampliando as possibilidades de 

uma melhor qualidade de vida. Esse paradigma se relaciona ao estilo de vida e a produção de 

escolhas que respeitam e valorizam o conhecimento e a cultura local, através do uso de 

tecnologias e procedimentos apropriados ao contexto ambiental e climático (IRPAA, 2005).  

As tecnologias sociais de convivência no Semiárido de maior amplitude são as 

que integram reservatórios para a captação e o armazenamento da água da chuva 

(CAVALCANTE; MESQUITA; RODRIGUES-FILHO, 2020), e se organizam como 

ferramenta uma de poder, uma vez que carregam um forte apelo de quebra de paradigma entre 

o combate à seca e a convivência com o Semiárido. Para além, elas se designam como um 

processo de manutenção e luta para uma melhor convivência com a região (SILVA; 

BARROS, 2016). Apreende-se, assim, que a lógica de desenvolvimento expressa pelo 

paradigma “convivência com o Semiárido” está além da disponibilidade de uma infraestrutura 

hídrica, fazendo-a convergir, substancialmente, com a abordagem das capacidades 

apresentada por Amartya Sen (2010).  

Em sua obra Desenvolvimento como liberdade, Amartya Sen (2010) trata das 

liberdades individuais ou substantivas. Para ele, só haverá desenvolvimento se as principais 

fontes de privações de liberdade forem removidas: pobreza, tirania, carência de serviços 

públicos, negação dos direitos civis e políticos, dentre outros. O desenvolvimento é 

compreendido como um processo de expansão das liberdades integradas, bem como de 

oportunidades. Dessa maneira, a expressão da liberdade é entendida como o principal meio e 

o principal fim para o desenvolvimento, assim como o seu exercício – da liberdade – é 

mediado por valores influenciados por discussões políticas e expressões sociais. Já a privação 

de liberdade pode surgir em razão de processos e oportunidades inadequadas.  

Ao tratar do desenvolvimento, Sen considera as liberdades dos indivíduos como 

elementos constitutivos básicos. Partindo de uma perspectiva instrumental, o autor aponta 

cinco tipos de liberdades, que podem atuar complementando-se mutuamente:  

- Liberdades políticas – Oportunidades que as pessoas têm para determinar quem vai 

governar, como governar. Relaciona-se às liberdades de expressão política e de escolhas; 

Facilidades econômicas – Oportunidades de utilizar recursos econômicos com propósito de 

consumo, produção ou troca. Relaciona-se à disposição de financiamento e de acesso a este. 

Os intitulamentos econômicos dependem dos recursos disponíveis, das condições de troca e 

do funcionamento do mercado;  

- Oportunidades sociais – Disposições que a sociedade estabelece nas áreas da educação, 

assistência social, saúde etc. Tratam-se de aspectos que influenciam a liberdade substantiva 
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dos indivíduos para viver melhor. Eles são importantes visto que possibilitam uma 

participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas; 

- Garantias de transparências – Inclui o direito à revelação. Relacionam-se com a liberdade 

de lidar uns com os outros de modo claro. Tem um papel instrumental de inibidores de 

corrupção; 

- Segurança protetora – Relaciona-se à segurança social, impedindo que a população seja 

reduzida à miséria. Como exemplo, os programas de benefícios aos desempregados e de 

suplemento de renda. 

Esses direitos e oportunidades são capazes de promover a capacidade geral de 

uma pessoa. A capacidade de agência tratada por Sen (2010) está relacionada às habilidades 

que os indivíduos dispõem para lidar com as privações e mudar seu entorno. No entanto, 

limitam-se às oportunidades ou às disposições sociais – elementos essenciais para a expansão 

das liberdades. O autor atenta, particularmente, para a expansão das capacidades das pessoas 

para que possam levar a vida que almejam, afirmando que tais capacidades podem ser 

aumentadas pela política pública (entendida, no contexto desta pesquisa, como oportunidades 

e/ou dispositivo social). Mas ele também alerta que a direção da política pública pode ser 

influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo. As políticas públicas, 

visando o aumento das capacidades humanas e das liberdades substantivas em geral, podem 

funcionar por meio das liberdades distintas acima mencionadas, desde que sejam exercidas de 

maneira inter-relacionada. O Estado tem o papel de criar as disposições sociais necessárias 

para a expansão das liberdades individuais dos sujeitos, para que eles então possam expandi-

las (SEN, 2010). 

Ao tratar das formas de privação de liberdade, Amartya Sen propõe uma reflexão 

sobre as fomes coletivas, que continuam a ocorrer em determinadas regiões, negando às 

pessoas o direito de sobreviver. O autor faz uma análise sobre os tipos de regimes 

governamentais, autoritários e democráticos, relacionando-os às fomes coletivas. Para Sen 

(2010), há tendências das fomes coletivas ocorrerem em contexto de regimes autoritários. 

Nenhuma democracia efetiva, seja ela economicamente rica, seja relativamente pobre, 

vivenciaram a experiência da fome coletiva (SEN, 2010, p. 201). Desse modo, considera que 

as liberdades políticas e as liberdades civis são importantes por si mesmas, não sendo 

necessário justificá-las com base em seus efeitos sobre a economia, haja vista que, mesmo em 

um contexto de segurança econômica (conceituada pelo autor como uma dimensão do 

desenvolvimento econômico), as pessoas sem os seus direitos políticos e civis são privadas de 

outras liberdades importantes na condução de suas vidas. Essas privações são consideradas 
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repressivas à medida que restringem a vida social e política dos sujeitos, mesmo sem acarretar 

outros males, como os desastres econômicos, muitas vezes, expressos pelo cenário da fome.  

Diniz, Santos e Rozendo (2019, p. 10) dizem que, ao primar por ações que 

permitem a democratização do acesso à água de qualidade, ao possibilitar a participação das 

populações a partir de suas experiências sociais e ao estabelecer mecanismos sociais de 

superação do clientelismo, os programas P1MC e P1+2 “apontam para uma expansão das 

capacidades dos indivíduos e grupos sociais vulneráveis na região. Capacidades que levam à 

ampliação das liberdades e, portanto, do desenvolvimento, que traduzimos aqui como 

Convivência com o Semiárido”. Diante dessa lógica, compreende-se que a visão de 

desenvolvimento que se constrói mediante o paradigma de convivência com o Semiárido se 

aproxima, profundamente, da teoria das capacidades de Amartya Sen. 

 

2.1 O P1+2 como dispositivo de segurança alimentar e da ampliação das capacidades  

Em meados dos anos 1980, com o início do processo de democratização do 

Estado brasileiro, houve mudanças que marcaram a construção de propostas para o 

enfrentamento das questões sociais, dentre as quais se inserem a alimentação e nutrição. “É 

neste contexto, pautado pela ação de organizações da sociedade civil, que a Segurança 

Alimentar assume progressiva relevância na agenda governamental” (BURLANDY, 2009, p. 

854-855). Em 1985, foi formulada uma proposta de “política nacional de segurança 

alimentar”, no âmbito do Ministério da Agricultura, envolvendo uma definição de objetivos 

que se mostravam além da autossuficiência produtiva nacional, indo ao encontro das 

necessidades alimentares. 

 Com a I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, realizada em 1986, a 

alimentação foi consagrada como direito da cidadania. A partir de então, o país “inseriu 

progressivamente a gramática do direito humano em seu ordenamento legal, especialmente o 

direito humano à alimentação, contemplado no Plano Nacional de Direitos Humanos de 1996” 

(BURLANDY, 2009, p. 856). Nessa ocasião, observou-se uma reformulação do conceito de 

segurança alimentar mediante a incorporação da dimensão nutricional. Também foi apontada 

a necessidade de formação de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN) e de um Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição (CONSEA)21, com a 

                                                           
21

 Criado em 1993, no governo de Itamar Franco sob a demanda da sociedade civil. Foi extinto em 1994 devido 

ao caráter transitório do então governo. Então, foi recriado no ano de 2003, na gestão do Presidente Lula 

(CASTRO, 2019). Em 2019, foi extinto pelo Presidente Jair Bolsonaro. 
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finalidade de formular uma Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), instituída 

em 1999 pelo Ministério da Saúde. 

No Brasil, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) – Lei 

n
o 
11.346, de 15 de setembro de 2006 – define a segurança alimentar e nutricional como  

 

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde 

que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006, n. p.). 

 

A segurança alimentar e nutricional (SAN) foi inscrita na Constituição Brasileira, 

em 2010, constituindo-se um dos direitos econômicos, sociais e culturais intrinsecamente 

relacionados a outros direitos, tais como moradia, saúde ou educação (BRASIL, 2010; 

FREITAS; PENA, 2007). Para Castel (2003, p. 7), a segurança e a insegurança estão 

relacionadas aos tipos de proteções que uma sociedade garante de maneira adequada – ou não 

garante. Dessa maneira, ao falar em “segurança” se remete à segurança alimentar e 

nutricional, situando-a em um conjunto de direitos e políticas sociais contidas na noção de 

seguridade social.  

No Semiárido brasileiro, o desenvolvimento da ação do Programa Uma Terra e 

Duas Águas (P1+2) aconteceu ao mesmo tempo em que as formulações sobre o acesso à água 

começaram a ser pautadas na agenda de segurança alimentar e nutricional, merecendo 

destaque o papel do CONSEA, principal lócus de debate e formulação da agenda (ARSKY, 

2020, p. 418). Incorporado, no ano de 2007, ao Programa de Formação e Mobilização social 

para a convivência com o Semiárido, o P1+2 – Programa Uma Terra (estrutura mínima que as 

famílias precisam para produzir) e Duas Águas (água para cultivar e manter vivo os animais) 

– tem como objetivos “promover a soberania e a segurança alimentar e nutricional das 

famílias agricultoras e fomentar a geração de emprego e renda para as mesmas” (ASA, [20--], 

n. p.). O Programa vai ser fortalecido no ano de 2013, com o lançamento do Programa 

Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 

Água – Programa Cisternas (ARSKY, 2019). 

O Programa abrange as seguintes tecnologias sociais: cisterna-calçadão, barragem 

subterrânea, tanque de pedra, bomba d’água popular, barreiro-trincheira, barraginha e 

cisterna-enxurrada. Até setembro de 2021, segundo informações da ASA, foram construídas, 

apenas por essa Articulação, 104.113 tecnologias que guardam água para a produção de 

alimentos e criação animal. Esse total representa 50% do total de tecnologias construídas em 

todo o território do Semiárido, se comparado aos dados apresentados por Santos, Rozendo e 
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Diniz (2019). Os autores mostram que, até o ano de 2018, foram construídas um total de 

201.427 tecnologias de segunda água, considerando todas as entidades e organizações 

executoras. Isso evidencia a importância que a ASA tem no desenvolvimento de políticas 

públicas de convivência com o Semiárido.  

Contudo, mesmo considerando o total de tecnologias sociais de captação da água 

da chuva construídas no Semiárido, há um grande percurso e desafio para atender a todos 

estabelecimentos da agricultura familiar, visto que, no último Censo Agropecuário (2017), 

eles somavam 2.237.192. Os dados mostram que apenas 9%, em média, dos estabelecimentos 

da agricultura familiar do Semiárido nordestino foram contemplados com o P1+2. No 

contexto do Estado do Rio Grande Norte, ao analisar as implementações dos dois programas, 

Santos, Rozendo e Diniz (2019) mostram que, mesmo representando uma das maiores 

coberturas (94%) entre os demais Estados brasileiros do Semiárido com as cisternas de 

primeira água, a implementação das de segunda não se encontra com o mesmo destaque. 

O CONSEA, em seu 1º Encontro Temático Água, Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional, realizado em setembro de 2015, em São Paulo, reconheceu a 

importância da política das cisternas “para a garantia do Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA) da população do Semiárido” (CONSEA, 2015, p. 23). Segundo a Carta 

Política
22

, relatório final do referido encontro, foi através dos programas de cisternas que o 

Semiárido vivenciou “os principais avanços na garantia do acesso à água de qualidade no 

Brasil nos últimos anos” (CONSEA, 2015, p. 2), desafio que sempre se mostrou mais 

significativo nessa região do país. Tal documento refere-se aos programas de cisternas como 

“um processo de transformação política relevante, derivada, em primeiro lugar, da mudança 

de mentalidade quanto ao significado da seca” (CONSEA, 2015, p. 23), pois deixa-se de falar 

em “combate à seca” para se falar em “convivência com o Semiárido”. E, em segundo lugar, 

da consolidação do entendimento de que a fome e a sede no Semiárido são um produto 

humano, social e político, não um fenômeno natural, como já alertavam Furtado e Josué de 

Castro (ROZENDO; DINIZ, 2020). Reconhece-se ainda que, além de promover maior 

diversificação dos alimentos produzidos e consumidos pelas famílias da região, a política de 

estoque da água da chuva possibilitou a geração de renda, através da produção de alimentos, 

seja para o autoconsumo, seja para a comercialização de excedentes. 

                                                           
22

 Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/5_conferencia/Encontros%20tem%C3

%A1ticos%20preparat%C3%B3rios/Carta_Encontro_TematicoAguaSoberaniaSAN.pdf. Acesso em: 05 fev. 

2022. 
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Além do propósito de garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias 

agricultoras do Semiárido que vivem em situação de insegurança alimentar, o P1+2 é pautado 

em princípios e estratégias metodológicas voltados para a valorização da cultura local à 

medida que visa o fortalecimento dos processos socio-organizativos e políticos, do 

conhecimento, das experiências e da autonomia dos agricultores e suas organizações, somado 

à “adoção da Agroecologia como base técnica-metodológica e científica para a construção do 

novo modelo de desenvolvimento rural e do fortalecimento de ações de convivência com o 

Semiárido” (ASA, [20--], n. p.). Desse modo, compreende-se que o P1+2 dialoga com as 

oportunidades sociais e a segurança protetora apontada por Sen visto que situa a segurança 

alimentar em um contexto que está para além do acesso ao alimento, envolvendo disposições 

políticas, sociais, culturais, ambientais e econômicas, possibilitando a ampliação das 

capacidades das famílias beneficiadas.  

 

3 O P1+2 SOB A ÓTICA DA SEGURANÇA ALIMENTAR 

As tecnologias sociais de acesso à água têm se constituído ferramenta importante 

na amenização dos problemas oriundos da escassez de água e de alimento tão frequente na 

região semiárida. Santos (2017) mostra a associação entre a segurança alimentar e o P1+2. A 

pesquisa realizada em duas comunidades rurais do município de Retirolândia, no Estado da 

Bahia, aponta que as tecnologias de 2ª água têm gerado segurança hídrica e alimentar à 

medida que possibilitaram o cultivo de hortaliças e de frutíferas, além de outros plantios 

destinados à alimentação animal. Também houve aumento nas criações de animais de 

pequeno porte. A produção se destinava, inicialmente, ao consumo familiar, mas também 

possibilitou a comercialização de excedentes, melhorando a renda familiar: “as tecnologias 

sociais provocam mudanças significativas no dia a dia dos agricultores que ampliam os seus 

quintais produtivos, aprimoram a sua alimentação, tendo como consequência melhorias na 

saúde e ampliam a sua renda” (SANTOS, 2017, p. 96). Contudo, apesar do reconhecimento da 

importância do P1+2 na segurança alimentar dos agricultores familiares, o trabalho aponta a 

necessidade da intersetorialidade de outras políticas públicas voltadas para assistência técnica 

de escoamento, armazenamento e agregação do valor dos produtos. 

As análises de Mendes Júnior (2017, p. 654) apresentam que as famílias 

beneficiadas com o P1+2, no município de Forquilha, no Estado do Ceará, “estão produzindo 

para além do período chuvoso, garantindo a produção e o consumo de alimentos saudáveis, 

livres de agrotóxicos, adaptados à realidade ambiental e respeitando a cultura alimentar 

sertaneja”. Tais práticas vêm gerando autonomia e contribuindo com a segurança alimentar, 
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que pode ser expressa na variedade de produtos cultivados: hortaliças, plantas frutíferas, 

medicinais e forrageiras. “Essa tem sido uma mudança relevante para a realidade dessas 

famílias, pois, com a chegada da cisterna, elas têm água para produzir durante todo o ano” 

(MENDES JÚNIOR, 2017, p. 654). 

Cavalcante, Mesquita e Rodrigues-Filho (2020) apresentam os principais impactos 

das tecnologias de 2ª água nos Estados do Pernambuco, Bahia e Ceará. Essas tecnologias se 

tornaram a principal fonte de água para a produção, permitindo aos agricultores familiares 

produzir novas variedades de vegetais, fator que influenciou positivamente na qualidade de 

vida, que se faz, segundo os beneficiários, através da melhoria na quantidade e na qualidade 

do alimento, bem como no maior consumo de vegetais. Ademais, a vontade de permanecer no 

local e a aquisição de novos conhecimentos foram variáveis apontadas como qualidade de 

vida. As tecnologias de segunda água se mostram significativas à medida que contribuem para 

a segurança alimentar dos agricultores beneficiados, e isso reflete nos seus conhecimentos e, 

consequentemente, na sua capacidade de adaptação no Semiárido. Por outro lado, a escassez 

hídrica e a falta de formação técnica são problemas que precisam ser solucionados. Mesmo 

diante de tais fragilidades, as tecnologias de 2ª água ajudam, consideravelmente, na 

convivência no Semiárido, contribuindo com a segurança alimentar dos beneficiários. 

Através do Programa Uma Terra e Duas Águas, milhares de famílias do 

Semiárido estão tendo acesso à água para a produção de alimentos, mesmo no período de 

estiagem. As tecnologias de captação de água têm criado condições favoráveis para que os 

agricultores da comunidade de Barro Branco II, no município de São José de Lagoa Tapada, 

na Paraíba, fortaleçam seus sistemas de produção, gerando segurança alimentar e nutricional, 

através do alimento diversificado e saudável (SIQUEIRA et al., 2012).  

Quanto à realidade do Rio Grande do Norte, destacamos o trabalho de Dutra 

(2017), no município de Apodi. A autora sinaliza que o P1+2 “contribui para manter 

pequenos cultivos na residência dos beneficiados” (DUTRA, 2017, p. 7), ampliando o acesso 

à alimentação. Arsky, Santana e Pereira (2014, p. 73) mostram que as cisternas “representam 

o principal exemplo de como é possível atender à demanda hídrica familiar, pelo menos sob o 

ponto de vista da saúde e da segurança alimentar e nutricional, combinando elementos da 

participação social, atuação do poder público e emancipação das famílias”.  

 Sobre as tecnologias sociais no contexto do Rio Grande do Norte, Silva (2018) 

afirma que elas são eficientes mesmo diante de uma situação de escassez hídrica. Por isso, as 

considera importantes para as famílias rurais, pois refletem na melhoria da qualidade de vida 

no que concerne, principalmente, aos aspectos sociais, econômicos e ambientais. 
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Os benefícios não envolvem somente a garantia da segurança hídrica e soberania 

alimentar, nota-se, também melhorias nas relações sociais por meio do 

fortalecimento dos grupos, na valorização do conhecimento tradicional da família 

camponesa e no aprendizado e harmonia com o meio no qual está inserido, ou seja, 

sabendo conviver dignamente com o Semiárido (SILVA, 2018, p. 37). 

 

 

Silva e Barros (2016) retratam que existem 40 tecnologias sociais difundidas no 

Semiárido Potiguar. Dentre elas, as que mais se destacaram no Estado do Rio Grande do 

Norte são as denominadas “tecnologias hídricas”, como: cisterna-calçadão, cisterna-

enxurrada, barragem subterrânea, barreiro trincheiras, barraginha, tanque de pedra e bomba 

d´água popular – todas são tecnologias que integram o Programa Uma Terra e Duas Águas. 

Santos, Rozendo e Diniz (2019) mostram que, entre os anos 2007 e 2018, o número de 

construções do programa da segunda água já superava 200 mil cisternas. Especificamente no 

RN, o Programa abrangia o maior número de estabelecimentos da agricultura familiar 

(21,2%) se comparado aos demais Estados que compõem o Semiárido brasileiro.  

 No contexto da agricultura familiar do Semiárido nordestino, “ter água significa 

segurança hídrica e segurança alimentar e nutricional, porque a água da chuva armazenada 

serve igualmente para produzir alimentos e sementes.” (ASA, [20--], n. p.). Essa afirmação 

reflete a importância do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), que está além da prática 

do armazenamento da água da chuva e da disponibilidade de alimento para o consumo à 

medida que promove uma melhoria na geração de renda e na participação social. Percebe-se, 

assim, que a temática da água é fortalecida, evidenciando uma relação intrínseca com o 

alimento, constituindo-se, dessa maneira, num elemento importante na segurança alimentar e 

nutricional, assim como na conquista de diferentes liberdades dos agricultores familiares e, 

consequentemente, na expansão das suas capacidades.  

Não obstante, as tecnologias sociais tiveram sua capacidade produtiva limitada em 

função das secas ocorridas nos últimos anos. Além do mais, é evidente a carência de 

assistência técnica, principalmente após a implantação dessas tecnologias. Por tais razões, 

essas tecnologias não extinguem o problema da convivência com o Semiárido (SILVA, 2018; 

BARROS, 2016). Mesmo diante das limitações pautadas, a política de segunda água expressa 

a segurança protetora no sentido da ampliação das liberdades, tratadas por Sen (2010), pois a 

impossibilidade de acesso à água e alimento de qualidade é entendida como formas de 

privação de diferentes liberdades. Contudo, apesar da comprovada a importância dos 

programas de cisternas, principalmente para os agricultores familiares, o desmonte é uma 

realidade – a mais severa forma de privação de liberdade apontada nesse contexto. Ainda, em 
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2018, ocorreu um corte de 92% do orçamento do programa de cisternas, que envolvia tanto a 

cisterna para consumo humano (P1MC) quanto à cisterna para a produção (P1+2) (ASA, [20--

]).  

No contexto brasileiro, atualmente, foi evidenciado um retrocesso no que diz 

respeito à segurança alimentar e nutricional, principalmente na área rural, conforme mostram 

os dados da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) entre 2017 e 2018, publicados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O relatório da EBIA mostra um 

crescente aumento na insegurança alimentar, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Ao 

fazer a análise com foco nos domicílios urbanos e rurais, observa-se que há uma incidência 

maior de insegurança alimentar no contexto rural.  

 
Dos 68,9 milhões de domicílios estimados para o Brasil, 59,4 milhões estavam na 

área urbana e 9,5 milhões na área rural. A incidência de insegurança alimentar 

moderada
23

 e grave na área rural se apresenta com índices de 12, 2% e 7,1%, 

respectivamente, contra 7,5% e 4,1% presentes na área urbana. Esses dados retratam 

uma concentração maior de insegurança alimentar à medida que a população que 

reside no rural, é significativamente menor se comparada à urbana. Do universo de 

pessoas em situação de fome, 12% dos domicílios são rurais, formados por famílias 

agricultoras, quilombolas, indígenas ou ribeirinhas. Os dados alertam para um 

crescente aumento no número de pessoas em situação de fome, cujas residências se 

apresentam em contexto de insegurança hídrica, de 21,8% passaram a representar 

44,2% (IBGE, 2020, n. p.). 

  

Ao discorrer sobre a recente situação da insegurança alimentar apresentada acima, 

Maluf (2021) se remete aos retrocessos pelos quais o país vem vivenciando. Tais fatores, 

segundo ele, aproximam-se da realidade vivenciada em 2004. 

 
Nota-se que em 2014 atingimos um pico de mais de 70% das famílias em segurança 

alimentar e em 2018 esse percentual já havia retrocedido para 60%, portanto, a 

tendência de aumento da segurança alimentar, que vinha desde 2004 até 2014, 

sofreu uma inversão que certamente se deu por causa da crise econômica do país e 

da crise política posterior a 2016 (MALUF, 2021, n. p.). 

 

Vale ressaltar que o período que mais se construiu cisternas para o 

armazenamento de água para consumo foi entre 2011 e 2016. Os anos 2013 e 2014 são de 

maiores destaques, ultrapassando a marca de mais de cem mil unidades construídas 

anualmente (SANTOS; ROZENDO; DINIZ, 2019). Essa correlação é um chamamento para 

refletir de que maneira as políticas de estoque de água da chuva têm contribuído para o 

                                                           
23

 Os níveis de segurança e insegurança alimentar (leve, moderada e grave) são utilizados pela EBIA a partir da 

estratificação das respostas obtidas através de oito questões propostas: “A leve significa uma ruptura do padrão 

alimentar da família, obrigada a modificar para pior a qualidade da composição das refeições; já a moderada é 

uma ruptura que já afeta a quantidade consumida, diz respeito ao que poderia, gostaria ou estava habituada a 

comer; e a insegurança alimentar grave é registrada quando pelo menos uma pessoa daquele domicílio passou 

fome” (MALUF, 2021, n. p.). 
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contexto da segurança alimentar. Afinal, em tempos que se denuncia o desmonte dessas 

políticas, anuncia-se também o agravamento da insegurança alimentar.  

 

3.1 O desmonte enquanto privação das liberdades 

O decréscimo no número de unidades de cisternas construídas nos últimos anos, 

evidenciado no trabalho de Santos, Rozendo e Diniz (2019), representa o desmonte 

orçamentário dos programas de cisternas. Entretanto, esse desmonte não se limita apenas à 

questão orçamentária e número de unidades construídas. É um desmonte de maiores 

magnitudes, de saberes e de oportunidades, que impossibilitam os indivíduos de ampliarem 

suas capacidades e de alcançar as liberdades políticas, sociais e econômicas almejadas. Ao 

analisarem o cenário de desmonte dos programas, esses autores dizem que isso se faz em um 

contexto geral “de crescentes perdas de direitos, sustentadas por uma retórica sistemática dos 

poderes executivos e legislativo brasileiro, de defesa do Estado mínimo e da necessidade de 

políticas de austeridade como estratégias de retomada do crescimento econômico” (SANTOS; 

ROZENDO; DINIZ, 2019, p. 26). 

Para Diniz, Santos e Rozendo (2019, p. 23), é 

 
evidente o processo de retração dessas políticas o que certamente irá repercutir na 

segurança alimentar, nas condições de saúde e qualidade de vida em geral da 

população beneficiária, mas também das condições socioeconômicas das localidades 

onde estas deixam de ser implementadas, como mostram os relatórios do MDS. 

 

Corroborando com esse entendimento, Alencar, Justo e Alves (2018) dizem que o 

acesso limitado à água tem como consequência direta o comprometimento da produção de 

alimento, e isso reflete na qualidade de vida e nas condições sociais e de sobrevivência das 

famílias rurais. 

Os retrocessos na segurança alimentar, apontados na EBIA, estão relacionados à 

diferentes fatores determinantes de desigualdades sociais que permeiam a sociedade brasileira 

e que apresentam forte dependência de políticas públicas, as quais vêm sofrendo desmonte 

nos últimos anos. A realidade apontada no inquérito representa “o agravamento de uma 

tendência que já era anterior, que nos leva a identificar o desmonte de políticas públicas, além 

da crise econômica, do desemprego, da precarização do trabalho, e da baixa remuneração” 

(MALUF, 2021, n. p.). Para reversão desse contexto, é necessária a reconstrução de 

programas fundamentais, como o programa de cisternas rurais. Os dados do inquérito sobre a 

insegurança alimentar em relação ao acesso à água evidenciam que “as famílias que têm 

dificuldade de acesso à água são mais vulneráveis à insegurança alimentar” (MALUF, 2021, 
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n. p.) e, por essa razão, as famílias rurais nordestinas são mais vulneráveis: “segurança 

alimentar e segurança hídrica caminham juntas nesses casos” (MALUF, 2021, n. p.). 

O relatório do EBIA revela uma situação de insegurança alimentar que surge em 

um cenário de retrocesso nas políticas de segurança alimentar; e não apenas dessas, mas de 

um conjunto de outras políticas que vêm sofrendo descontinuidades nos últimos anos, que se 

relacionam diretamente com essa questão, como é o caso dos programas de tecnologias de 

captação da água de chuva e do desmonte do CONSEA. Tais retrocessos representam um 

contexto de privação das liberdades, conforme expresso na abordagem de Amartya Sen. Para 

Sen (2010, p. 17-23), “a violação da liberdade resulta de uma negação de liberdades políticas 

e civis por regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade de participar da vida 

social, política e econômica da sociedade”. O desmonte de políticas aqui tratado evidencia 

uma regressão em termos de participação social na construção das políticas públicas, uma 

negação ao direito à água e ao alimento. Tal desmonte representa, ainda, um contexto de 

privação e/ou violação dos direitos políticos e civis dos cidadãos, tendo em vista que, sem a 

constituição de um Conselho, é tolhida a participação da sociedade e, consequentemente, 

ofuscada as suas reais necessidades e capacidades.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo objetivou compreender como o P1+2 contribui para a melhoria da 

segurança alimentar e quais capacidades foram geradas a partir desse Programa. Dessa 

maneira, evidenciou-se que as tecnologias construídas através do P1+2 ampliaram o acesso à 

água e ao alimento, refletindo na segurança alimentar, assim como nas liberdades dos 

agricultores familiares. Além do mais, tais instrumentos se constituem como dispositivos de 

desenvolvimento, expressos na segurança alimentar à medida que permitem às famílias 

agricultoras o acesso à água e ao alimento de qualidade e em maior quantidade. É no contexto 

desse Programa que tais elementos (água e alimento) se mostram em conexão, contribuindo 

com a segurança alimentar dos agricultores familiares que vivem no Semiárido nordestino. O 

P1+2 dialoga com a perspectiva da ampliação das capacidades dos indivíduos e no 

encadeamento das diferentes formas de liberdades. As “liberdades políticas”, por exemplo, se 

expressam no diálogo construído entre a sociedade civil e o Estado, que, por sua vez, 

desencadeou as “facilidades econômicas”, ou seja, assegurou a disponibilidade de recursos 

para a implementação das tecnologias de segunda água, gerando “as oportunidades sociais”, 

possibilitando aos indivíduos a superação de privações – como àquelas advindas da 

impossibilidade de acesso à água e ao alimento de qualidade.  
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O Programa tem contribuições importantes para a agricultura familiar em 

diferentes dimensões (política, social, cultural e econômica). No entanto, a descontinuidade 

dessas políticas de captação de água da chuva para o consumo humano e para a produção de 

alimentos representa um retrocesso na segurança alimentar dos agricultores familiares. E 

representa, ainda, um cenário de privação de suas liberdades, uma vez que, não dispondo das 

facilidades econômicas para a construção de tecnologias capazes de captar e armazenar a água 

da chuva, assim como para a produção de alimentos na sua própria unidade de produção, os 

agricultores se encontram com a sua segurança protetora ameaçada e com as oportunidades 

sociais e suas liberdades individuais tolhidas.  

As análises de Sen (2010) são pertinentes, ainda, no contexto desta pesquisa na 

proporção que instiga a reflexão sobre as liberdades sociais e políticas exercidas – ou não – no 

contexto brasileiro, onde se assiste, nos últimos anos, uma desarticulação em volta da 

participação social na construção de políticas públicas, bem como na descontinuidade de 

outras “oportunidades sociais” disponibilizadas em governos anteriores. 
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RESUMO 

O conjunto de princípios que regem os programas de cisternas expressa a noção de 
convivência com o Semiárido, prezando uma relação mais harmoniosa entre meio ambiente 
e sociedade, apresentando-se, ainda, como instrumento de emancipação, autonomia e 
aprendizagem coletiva. Este artigo objetivou analisar em que medida o Programa Uma 
Terra e Duas Águas (P1+2) promove processos de decolonialidades a partir do acesso à 
água e ao alimento. Para tanto, além de revisão de literatura, realizou-se pesquisa com 
duas entidades executoras do Programa e com 42 famílias do território Sertão do Apodi/RN. 
Inicialmente, levantou-se um breve perfil dos entrevistados, seguido de questionamentos 
sobre as formas de acesso à água, à produção e à alimentação. A análise foi feita mediante 
a abordagem da colonialidade/decolonialidade. Constatou-se que o programa possibilita a 
ampliação do acesso à água e ao alimento, refletindo na segurança alimentar, constituindo-
se, ainda, como instrumento de decolonialidade, capazes de romper hierarquias assentes 
nas dimensões do poder, do saber e do ser. No entanto, é necessária a superação de 
outras colonialidades que ainda permeiam a realidade dessas famílias. Além do mais, o 
desmonte dessa política priva milhares de famílias de se incluírem nesses processos 
decoloniais, impossibilitando-as de expandirem suas capacidades. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Agricultura familiar. P1+2. Água. Alimento.  

 

BEYOND FOOD SECURITY: THE CISTERN POLITICS FROM THE 
PERSPECTIVE OF COLONIALITY/ANCOLONIALITY 

 
ABSTRACT 
The principles set that governing the cistern programs expresses the notion of coexistence 
with the semi-arid region, valuing a more harmonious relationship between the environment 
and society, also presenting itself as an instrument of emancipation, autonomy and 
collective learning. This paper aimed to analyze the extent to which the One Land and Two 
Waters Program (P1+2) promotes ancolonialities processes based on access to water and 
food. Therefore, in addition to a literature review, a research was done with two 
implementing entities of the Program and with 42 families from “Sertão do Apodi/RN” 
territory. Initially, a brief profile of the interviewees was raised, followed by questions about 
forms of access to water, production and food. The analysis was done through the 
coloniality/ancoloniality approach. It was found that the program allows the expansion of 
access to water and food, reflecting on food security, constituting, still, as an instrument of 
ancoloniality, capable of breaking hierarchies based on the dimensions of power, knowledge 
and being. However, it is necessary to overcome other colonialities that still permeate the 
reality of these families. Besides, the dismantling of this politics deprives thousands of 
families of being included in these ancolonial processes, making it impossible for them to 
expand their capacities. 
 
Keywords: Development. Family farming. P1+2. Water. Food.  
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INTRODUÇÃO 

A colonialidade tem se mostrado como chave de leitura para a compreensão de diferentes realidades, 
expressa em contextos de hierarquizações que se constroem em diferentes dimensões. As formas 
modernas de exploração e dominação, a produção do conhecimento científico e o modo de ser, por 
exemplo, são heranças coloniais e representam, respectivamente, a colonialidade do poder, do saber 
e do ser. Já a decolonialidade se constitui como importante elemento para se refletir situações que 

impulsionam e/ou provocam o rompimento de hierarquias (MALDONADO-TORRES, 2007; CASTRO-
GÓMEZ, 2005; MIGNOLO, 2008). Grosso modo, pode-se pensar a decolonialidade em contraposição 
à colonialidade. Dessa maneira, ao estudar os paradigmas que legitimaram as políticas de 
desenvolvimento no Semiárido brasileiro (combate à seca, modernização tecnológica e convivência 

com o Semiárido), considerou-se pertinente compreendê-los sob a ótica da 
colonialidade/decolonialidade.  

As políticas públicas, constituídas por parte do Estado para o enfrentamento dos problemas 
existentes no Semiárido brasileiro, foram pautadas, predominantemente, em ações e programas 
voltados ao combate à seca, porém, de maneira desarticulada da realidade do local. Muitas delas 

foram concebidas como instrumentos das elites regionais, para concentrar terra, água e, em 
consequência, alimento convertendo-se em domínio do poder político e econômico (SANTOS; 
ROZENDO; DINIZ, 2019; SILVA, 2010).  

A partir dos anos 1950, as políticas de modernização implantadas no país deram ênfase à questão 

regional. No entanto, a atuação do Estado como principal protagonista do desenvolvimento industrial 
intensificou as desigualdades regionais, visto que foi evidenciado um cenário de contraste entre o 
Centro-Sul, palco de um dinamismo econômico crescente, e o Nordeste, marcado pela estagnação da 
agroindústria e da economia. Nesta região, a ação do Estado foi pautada principalmente na criação 

de novos órgãos regionais – a exemplo, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), o 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
(GTDN) e, em razão deste, o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Nordeste (CODENO) – e 
na “manutenção das políticas tradicionais de emergência, como instrumentos de legitimação do poder 
central no cenário das disparidades regionais” (SILVA, 2010, p. 51). 

Somente na década de 1980, somadas ao trabalho de diferentes ONGs, grupos de assessorias 
técnicas e associações, a atuação “em prol da criação e disseminação de práticas alternativas para 
lidar com o problema da seca” (SANTOS, 2016, p. 143) foi fortalecida. Essas mudanças – culturais e, 
consequentemente, políticas – levaram à formação e às construções de novas articulações entre a 

sociedade civil e o Estado, que passaram a orientar práticas que têm se mostrado insurgentes em 
relação às velhas políticas desenvolvimentistas implantadas por décadas na região Nordeste. 

Nesse contexto, a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) surge, no final da década de 1990, como 
principal protagonista na luta por uma política de convivência com a realidade da região semiárida, 
adotando uma nova perspectiva para lidar com as questões climáticas, sociais e políticas, em 

especial no que concerne ao acesso à água, à terra e à produção de alimentos. Uma das suas 
principais ações é o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), que se constituiu como política 
pública no ano 2003 com o propósito de universalização do acesso à água para o consumo humano, 
através da construção de um reservatório de placa de cimento, ao redor da casa, com capacidade de 

captação de 16 mil litros de água da chuva. É a partir da comprovada importância dessa experiência 
para as famílias rurais do Semiárido brasileiro que surgiu, no ano de 2007, o Programa Uma Terra e 
Duas Água (P1+2), como uma forma de ampliação de acesso à água, cujo objetivo é “garantir acesso 
e manejo sustentáveis da terra e das águas, promovendo a segurança alimentar (produção animal e 
vegetal) por meio da construção de processos participativos da população rural” (GNADLINGER, 

2005, p. 8).  

O conjunto de princípios e estratégias, que regem os programas de cisternas, expressa a noção de 
convivência com o Semiárido, prezando por uma relação renovada e mais harmoniosa entre o meio 
ambiente e a sociedade, apresentando como elementos estruturantes a “emancipação, autonomia, 

equidade e aprendizagem coletiva” (ROZENDO e DINIZ, 2020, p. 3) dos sujeitos envolvidos. “A 
referida perspectiva assentou-se no protagonismo dos sujeitos sociais do Semiárido, antes ‘vítimas 
das secas’, na construção das estratégias de desenvolvimento para a região” (ROZENDO e DINIZ, 
2020, p. 3), agora, atores de seus projetos de vida. 

Foi diante das reflexões acima e da compreensão de que a base para o desenvolvimento da 

agricultura no Semiárido brasileiro se constrói a partir do acesso a água e ao alimento que surgiu o 
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seguinte questionamento: em que medida o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) é capaz de 
promover processos de decolonialidades, contribuindo para a segurança alimentar das famílias 
beneficiadas?  

O entendimento de segurança alimentar vai ao encontro da definição estabelecida pela Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, a qual a 
considera como 

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 

saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006,n. p.).  

Dessa maneira, a quantidade, a qualidade e a diversidade dos alimentos produzidos a partir da 
implementação do P1+2 foram consideradas categorias para analisar a segurança alimentar das 
famílias beneficiadas. 

O campo empírico foi composto por pesquisa de campo, realizada em quatro municípios: Apodi, 

Caraúbas, Campo Grande e Janduís, todos pertencentes ao território Sertão do Apodi – ver Figura 1 
(B) –, que se encontra localizado na mesorregião denominada Médio Oeste, do Estado do Rio 
Grande do Norte, conforme divisão territorial estabelecida pelo Programa de Desenvolvimento 
Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT). A opção por essa área de estudo se fez por duas 
razões principais: primeiro, por ser reconhecida como uma das regiões do Estado com maior capital 

social, onde existe mais de 120 grupos produtivos, compreendendo associações, cooperativas, 
Organizações não Governamentais (ONGs), sindicatos e assentamentos (MDA, 2015), o que faz 
inferir que há uma maior incidência na articulação das políticas públicas para o contexto rural; 
segundo, por ser o território do Estado com maior número de tecnologias construídas através do 

P1+2. Do mesmo modo, a escolha pelos três primeiros municípios se fez em razão do maior número 
de tecnologias de segunda água que estes apresentam se comparado aos demais. Por fim, a coleta 
de dados também foi realizada no município de Janduís, lugar de origem da pesquisadora.  

  

Figura 1 – Mapa do Território Sertão do Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte: RN, 2022. 
 

(A) (B) 
Fonte: Santos et al. (2022). 

Como instrumento metodológico, optou-se por entrevistas, com roteiro previamente estabelecido. A 
pesquisa foi realizada, inicialmente, com representantes de duas entidades executoras do Programa 
nos municípios escolhidos e, posteriormente, com 42 famílias que vivem em comunidades rurais e em 
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assentamentos – estes se encontram geograficamente distribuídos conforme demonstrado na Figura 
1 (A) –, após a concordância de participação voluntária por meio da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O critério estabelecido para a escolha das famílias foi elas 
tivessem sido beneficiadas com o P1+2.  

No decorrer das entrevistas com as entidades, buscou-se compreender todo o processo de 
mobilização e implementação do P1+2, perpassando por questões como: a escolha das famílias, as 
etapas de formação, a relação com o poder público e com outras organizações locais, os principais 
desafios. Já as entrevistas com as famílias beneficiadas possibilitaram o levantamento de um breve 

perfil das pessoas entrevistadas (idade, escolaridade, tempo na comunidade, renda, e número de 
pessoas que moram na casa). Em seguida, foram feitos questionamentos sobre: as formas de acesso 
à água, o plantio e a criação animal, a alimentação (antes e após o Programa P1+2), a importância e 
os impactos da segunda água no cotidiano das famílias, sobretudo na segurança alimentar.  

Para a apresentação dos resultados, foi conservada a identificação dos entrevistados. Para tanto, 

utilizou-se de uma espécie de radical, “ENTR”, seguido de um número que representa a ordem das 
entrevistas realizadas.  

A análise dos resultados foi feita mediante a abordagem da colonialidade/decolonialidade, conforme o 
entendimento de Quijano (2015), Maldonado-Torres (2007), Castro-Gómez (2012) e Mignolo (2008), 
cujo propósito é fazer refletir em que medida o P1+2 é capaz de impulsionar processos decoloniais, 
fortalecendo a convivência com o Semiárido. 

Além desta introdução e das considerações finais, este artigo traz uma revisão bibliográfica sobre as 
políticas de desenvolvimento no Semiárido, refletindo como elas contribuíram/contribuem para 
desencadear processos de colonialidade e decolonialidade. Em seguida, elabora-se os resultados e a 
discussão da pesquisa de campo, cuja análise se inicia com o processo de implementação do P1+2, 
dos momentos de mobilização e da capacitação das famílias. Depois, é efetuado um olhar sobre as 
formas de acesso à água e ao alimento antes e após a implementação das tecnologias. Por fim, esta 
pesquisa trata, ainda, das mudanças nos hábitos alimentares das famílias a partir do P1+2, inferido-
se – sempre que possível – sobre a maneira que esses momentos podem desencadear processos de 
decolonialidade.  

O esforço empreendido neste artigo foi oferecer uma análise sobre o referido Programa como 
elemento capaz de contribuir na superação das diferentes colonialidades que se fizeram – e se fazem 
– em volta da segurança alimentar das famílias agricultoras do Semiárido Potiguar, em virtude dos 
longos períodos de estiagens e das políticas direcionadas para a resolução dessa problemática. 
Contudo, não se trata de um estudo pronto e acabado: ele está à mercê de novas reflexões e 
análises.  

Caracterização da área de estudo 

O Sertão do Apodi se destaca pela sua história de resistência quanto ao modelo de desenvolvimento 
oriundo das políticas desenvolvimentistas. É um dos territórios do Estado onde se vivencia um 
processo de luta mais explícito, em busca do acesso à terra e à água e, de modo consequente, ao 
alimento. Ele destaca-se, ainda, pela busca de um modelo de desenvolvimento voltado para a 
realidade local, em que os sujeitos sociais e políticos sejam também protagonistas desse processo. 
Essa questão pode ser evidenciada através do trabalho de Nunes, Gondim e Silva (2019), que, 
embora não seja o objetivo principal, possibilita uma análise sobre os modelos hegemônico e contra-
hegemônico de desenvolvimento postos no território.  

Segundo esses autores, o modelo de desenvolvimento predominante foi pautado, inicialmente, na 
hegemonia da cultura do algodão e da bovinocultura, que se perpetuou entre as décadas de 1940 e 
80, seguido da implantação de grandes projetos governamentais desenvolvidos sob a lógica da 
modernização agrícola. A exemplo, a construção da barragem Santa Cruz, no ano de 2002, 
representa essa lógica. Ela tem impulsionado mudanças na atividade econômica dos agricultores 
familiares em virtude da ação permanente de atores externos com a instalação de grandes empresas 
multinacionais, dando uma nova configuração às estruturas de desenvolvimento que predominam 
ainda nos dias atuais. No que concerne aos agricultores familiares, por exemplo, a construção dessa 
obra forçou-os a vender suas terras para as multinacionais, levando-os a trabalhar como empregados 
assalariados, modificando a sua identidade de agricultores e pescadores, o que revela um processo 
de dominação assente nas dimensões do poder, do saber e do ser. Dessa maneira, a fruticultura 
irrigada se tornou a principal atividade a ser desenvolvida no território, provocando intensas 
mudanças no meio rural, devido, principalmente, ao intenso processo de apropriação do espaço que 



127 

 

 

se fez – e se faz – em função da expansão dos interesses econômicos impetrados pelas empresas 
agroexportadoras instaladas na região (SOUSA; LOPES; SILVA, 2012).  

O território Sertão do Apodi tem sua economia e estrutura social rural influenciada pelas atividades 
anteriormente descritas. Contudo, as mudanças ocasionadas por tal modelo não se fizeram sem 
reação por parte das entidades sociais representantes da agricultura familiar daquela região.  
 
Nos anos 1990, a agricultura familiar iniciou uma significativa reação, buscando se afirmar como 
segmento “identitário” da dinâmica socioeconômica, fazendo emergir, ou melhor, fortalecendo um 
modelo de desenvolvimento alternativo ao ora posto, agora pautado na conquista do acesso à terra, 
no estímulo da produção familiar livre de agrotóxico e na conquista de espaços solidários de 
comercialização e de venda direta. Essa resistência da agricultura familiar se intensificou, 
inicialmente, com o Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária (PROCERA)

24
, e depois com 

a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)
25

, em 1996, 
impulsionando o surgimento dos projetos de assentamento de reforma agrária (NUNES; GONDIM; 
SILVA, 2019), o que representa processos de superações hierárquicas constituídas no campo do 
poder, do saber e do ser, e também na dimensão ambiental. Atualmente, 

O território Sertão do Apodi traz ricos aprendizados de convivência social e 
ambiental, que se dão a partir da existência de um amplo capital social constituído 
por várias organizações de mulheres, homens jovens e adultos, bem como de 
experimentos inovadores na área agrícola, dado as várias tecnologias 
agroecológicas para a convivência no Semiárido, que vem resultando em excelentes 
processos de recuperação de solo, da água e da caatinga, que para além de 
assegurar a renda, o equilíbrio ambiental, configuram-se na perspectiva da geração 
de energia renovável (MDA, 2015, p. 1).  

Ainda de acordo com Nunes, Gondim e Silva (2019, p. 157), ao comparar a realidade entre os 
territórios Açu-Mossoró e o Sertão do Apodi, este se apresenta com uma agricultura familiar mais 
adequada às “práticas do cooperativismo e do associativismo, o que possibilitou a constituição de 
organizações coletivas (cooperativas, associações, redes etc.), e estratégias voltadas para o 

enfrentamento de problemas e para a inserção em mercados”. Três cooperativas se destacam no 

território como suporte para a organização de sua cadeia produtiva: a Cooperativa de Produtores 
Rurais de Caraúbas (COOPERUBA), a Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento Rural 
Sustentável (COOPAPI) e a COAFAP (Cooperativa da Agricultura Familiar de Apodi) (MDA, 2015). 

O território é banhado pelas bacias hidrográficas do Rio Piranhas-Açu e do Rio Apodi-Mossoró, 
consideradas as maiores bacias hidrográficas do Estado. No entanto, apenas pelo fato de ser 
banhado pelos maiores reservatórios, não garante à sua população o acesso democrático à água.  

Este quadro é muito desolador, pois em anos de baixa precipitação pluviométrica 
como foi este ano (2010), a população sofre muito com a falta d’água. O que gera a 
dependência por serviços públicos imediatistas, como abastecimento através de 
carros pipas que, por sua vez, mostram-se ineficientes no sentido de não conseguir 
atender a demanda (MDS, 2015, p. 67). 

De acordo com Santos et al. (2017, p.101), quando se analisa a escassez hídrica no contexto da 
agricultura familiar, a realidade é mais preocupante, pois “além de estarem à margem de tecnologias 
e políticas públicas que possam vir fortalecer a sua vivência no campo, muitos agricultores familiares 
não dispõem de terra e água para, sequer, garantir a produção para o consumo alimentar”.  

Uma ação importante para a amenização desse problema é o P1+2, que tem como objetivo 
assegurar água para a produção e a criação animal de pequeno e médio porte no período de 
estiagem. No Sertão do Apodi, há uma maior amplitude desse programa se comparada aos demais 
territórios do RN, conforme demonstrado na Figura 1 – anteriormente apresentada.  

O SEMIÁRIDO BRASILEIRO E SUAS POLÍTICAS DE ACESSO À ÁGUA E AO ALIMENTO 

                                                           
24

 O Procera “foi criado em 1985, dentro do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), visando aumentar a 

competitividade da agricultura dos assentamentos da reforma agrária e possibilitar a sua ‘emancipação’ com a 
conquista do ‘direito de propriedade’, ou o título da terra” (NUNES; GONDIM; SILVA, 2019, p. 153). 
25

 “O Programa nasceu com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos 

agricultores que vinham sendo alijados das políticas públicas até então existentes” (SCHNEIDER; MATTEI; 
CAZELLA, 2004). 
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A seca no Nordeste é um fenômeno secular que tem sido atribuído à questão natural com trágicas 
consequências sociais e econômicas. Nesse sentido, Albuquerque Júnior (1995) busca compreender 
o porquê das grandes estiagens ocorridas antes da “grande seca”, de 1877 a 1879, não terem sido 
consideradas problemas que requeressem intervenção estatal. Mesmo explícitas suas repercussões 
sociais e históricas, era comum o estio ser abordado como um fenômeno natural. Somente a partir 
dessa seca de 1877 que esse foi considerado um problema de repercussão nacional, exigindo 
estratégias políticas diferenciadas. Para tanto, esse mesmo autor aponta algumas razões para que a 
seca, nesse período, se tornasse excepcional: a grande crise econômica do Norte, representada pelo 
declínio dos preços e das exportações do açúcar e do algodão; a evasão da mão de obra escrava 
para as províncias do Sul; a progressiva perda do espaço político por parte das elites das províncias; 
o descontentamento das camadas populares frente às mudanças e a crise econômica e social; e a 
mortandade do gado, que representava o declínio da pecuária do local. A crise econômica levou parte 
dessa elite rural, representada pelos médios proprietários, a falir durante a seca. Dessa maneira, esse 
fenômeno passou a fazer parte das “preocupações” da classe política no momento em que não 
atingia “apenas os pobres e os escravos, mas quando se tornaram uma arma estrategicamente 
interessante na luta entre as várias elites do país, em torno do poder e dos investimentos” 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR ,1995, p. 118).  
 
É mediante esse contexto que a seca é sobreposta aos demais problemas, passando a ser um 
argumento e, também, uma estratégia através da qual se solicitavam recursos a baixos custos – ou 
até mesmo sem custo algum –, mas que fossem capazes de recuperar a economia da província. O 
autor revela o favorecimento à elite, representada essencialmente pelos médios proprietários, 
evidenciando uma conjuntura de exploração e dominação que logo foi posta em questão. Ele 
identifica como essa elite se apropriava do discurso de naturalização da seca “apagando” todas as 
outras visões que a caracteriza como uma questão social. É a partir desse cenário que vão se 
conformando as políticas de combate à seca (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1995).  
 
As ações de desenvolvimento voltadas à agricultura familiar do Semiárido brasileiro seguiram essa 
orientação. Por décadas, o Estado brasileiro implementou políticas que objetivavam combater à seca 
e aos seus efeitos, principalmente através de construções de grandes obras hídricas e de doações de 
alimentos para as famílias vítimas das grandes estiagens. Tais ações se distanciavam da ideia de 
democratização do acesso à água e ao alimento à medida que não proporcionavam a sua distribuição 
igualitária, visto que muitas dessas obras eram construídas em propriedades privadas (FURTADO, 
1967; SILVA, 2006; DINIZ; SANTOS; ROZENDO, 2022). Dessa maneira, além dos pequenos 
agricultores terem acesso limitado à água – muitas vezes, só para o consumo e uso doméstico –, 
poucos eram os “escolhidos” que podiam plantar utilizando-se desse recurso. Dessa forma, a água e 
o alimento ficavam, inicialmente, sob o domínio da classe política e, depois, sob o domínio dos 
grandes proprietários de terras.  

O paradigma de modernização e inovação tecnológica direcionou as políticas para o desenvolvimento 
regional até entre 1950 e meados da década de 70. No entanto, não foi capaz de superar o cenário 
de pobreza e desigualdades da região semiárida. A ampliação do processo de modernização 
econômica, expresso na construção de polos agroindustriais e na expansão da criação bovina, 
acentuou as desigualdades regionais. Tais políticas, no entanto, não se distavam dos modelos 
hegemônicos de desenvolvimento. No que concerne à agricultura, por exemplo, foi intensificado o 
modelo pautado na economia do agronegócio, sustentado até então “por uma ciência comprometida 
com os interesses econômicos hegemônicos” (AZEVEDO; ISAGUIRRE-TORRES; BORBA, 2019, p. 
6), que, além de representar um regime produtivo e alimentar corporativo, pautado na exploração 
excessiva das águas, dos solos, da subutilização da mão de obra e do uso de veneno, “contribui para 
o silenciamento e a morte de outros saberes que coevoluíram na relação dos camponeses com a 
natureza” (AZEVEDO; ISAGUIRRE-TORRES; BORBA, 2019, p. 6). Conforme aponta Ploeg (2008), o 
agronegócio integra uma cadeia constituída por meio de impérios alimentares, associada a uma 
agricultura padronizada e a uma alimentação padronizada.  

Desse modo, as políticas implantadas na perspectiva de combate à seca e de modernização agrícola 
se perpetuaram no decorrer das décadas, porém não sem resistências. A partir das duas últimas 
décadas do século XX, ocorreram mudanças nas concepções sobre o desenvolvimento, 
especialmente para o Semiárido. Tais mudanças estão relacionadas ao contexto de 
redemocratização do Estado brasileiro, momento no qual foi possibilitado maior aproximação entre a 
sociedade civil e o Estado no que concerne ao delineamento e às construções de políticas públicas, 
sobretudo para a agricultura familiar. É nesse cenário, mais includente e participativo, que se fortalece 
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o paradigma de convivência com o Semiárido, alicerçado pelos propósitos da Articulação do 
Semiárido Brasileiro (ASA).  

Formada por diferentes organizações que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de 
convivência com todo Semiárido, a ASA surge há pouco mais de duas décadas, na cidade do Recife, 
no Estado do Pernambuco, durante a Terceira Sessão da Conferência das Partes (COP-3) da 
Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD), com a missão de 
“fortalecer a sociedade civil na construção de processos participativos para o desenvolvimento 
sustentável e a convivência com o Semiárido” (ASA, 2020, n. p.). Nessa ocasião, a ASA lançou a 
Declaração do Semiárido, por meio da qual afirmava que “o Semiárido tem direito a uma política 
adequada” (ASA, 1999, p. 01), marcando o momento de sua consolidação como um espaço de 
articulação política da sociedade civil (SANTOS; ROZENDO; DINIZ, 2019). A referida declaração 
apresenta uma proposta de programa de convivência com o Semiárido. Em suas premissas, ela 
apresenta a “quebra do monopólio do acesso à terra, à água e outros meios de produção” (ASA, 
2001, p. 71). Isso inclui, dentre outros aspectos: o fortalecimento da agricultura familiar, a garantia de 
segurança alimentar, o uso de tecnologias e metodologias adequadas e a universalização do 
abastecimento em água para beber e cozinhar (ASA, 1999). Para tanto, a Articulação apresenta a 
cisterna de placas de cimento, propondo que ela se torne o elemento central nas políticas públicas de 
convivência com o Semiárido.  

A proposta de convivência com o Semiárido, conforme a Declaração do Semiárido, sustenta-se em 
políticas que valorizam as potencialidades locais, a conservação dos recursos naturais, o 
fortalecimento da sociedade civil, a participação das mulheres e dos jovens no processo de 
desenvolvimento, assim como aponta os meios para o seu financiamento. De acordo com Baptista e 
Campos (2013), as ações de desenvolvimento que vêm sendo implementadas no Semiárido, 
mediante tal concepção, se constituem como processos inovadores de formação e mobilização social, 
que estimulam o surgimento de um novo saber: o saber conviver com a realidade dessa região, 
ampliando as possibilidades de uma melhor qualidade de vida. Esse paradigma se relaciona ao estilo 
de vida e à produção de escolhas que respeitam e valorizam o conhecimento e a cultura local, 
através do uso de tecnologias e procedimentos apropriados ao contexto ambiental e climático 
(IRPAA, 2005).  

Diante do exposto, e considerando o propósito desta análise, é importante compreender como os 
paradigmas previamente citados dialogam com a questão da colonialidade/decolonialidade. Para 
tanto, recorremos, inicialmente, à compreensão dos seus conceitos. 

 

OS PARADIGMAS DE “DESENVOLVIMENTO” SOB A ÓTICA DA 
COLONIALIDADE/DECOLONIALIDADE 

O termo “colonialidade” foi anunciado pela primeira vez pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano 
(2010), sob o termo “colonialidade do poder”. Para ele, a colonialidade não deve ser confundida com 
o processo de colonização, que se refere ao domínio político e econômico das metrópoles sobre as 
colônias. A criação do termo “colonialidade” se fez através do propósito de compreender a ideia de 
raça a partir da sua distribuição dos lugares do mundo e da sociedade. Para o autor, o racismo e o 
etnicismo, expressos sob diferentes maneiras, estabelecem o princípio organizador da economia, da 
política e das diversas formas de poder e existência. A colonialidade foi engendrada dentro do 
colonialismo, mas perdura até os dias atuais sob a forma de poder racista/etnicista. 

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial 
do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial-ética da 
população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em 
cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, da existência social 
quotidiana e da escala societal (QUIJANO, 2010, p. 84). 

Segundo Quijano (1992), mesmo com a destruição da ordem política colonialista, a colonialidade é o 
modo mais geral de dominação predominante nos dias atuais: “ela não esgota, obviamente, as 
condições, nem as formas de exploração e dominação existentes entre os povos” (QUIJANO, 1992, 
p. 14). Tonial, Maheirie e Garcia Jr., (2017, p. 19) corroboram com esse entendimento ao considerar a 
colonialidade como uma “dimensão simbólica do capitalismo, que mantém as relações de poder que 
se desprenderam das práticas e dos discursos sustentados pelos colonizadores para manter a 
exploração dos povos colonizados”. Isso faz apreender que, mesmo com o fim do colonialismo, 
relações coloniais permeiam na sociedade sob diferentes formas. Essa “herança colonial” se 
expressa “entre os saberes, entre os diferentes modos de vida, entre os Estados-Nação, entre os 
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seres humanos [...]. Trata-se de uma relação de poder que opera pela naturalização de hierarquias 
territoriais, raciais, culturais, de gênero e epistêmicas” (TONIAL, MAHEIRIE E GARCIA JR., 2017, p. 
19). Porém, vale salientar que a colonialidade do poder não diz respeito apenas às relações de 
desigualdades, frutos do monopólio do poder econômico e ao domínio cultural dos países centrais: 
ela também reproduz relações de hierarquização entre os conhecimentos, entre as diferentes classes 
sociais e entre os diferentes modos de vida, as diferentes formas de pensar. Dessa maneira, 
evidencia-se que a colonialidade do poder, na perspectiva de Quijano, desencadeia a colonialidade 
do saber, dentre tantas outras. 

Mesmo com as contribuições significativas de Quijano sobre a colonialidade, a sua matriz teórica 
diferencia-se das abordagens de Castro-Gómez (2012), sendo inclusive alvo de críticas deste autor, 
pois, para ele, as teorias de Quijano estão pautadas numa perspectiva universalista de poder que se 
aproxima das análises marxistas ao tratar das relações entre dominantes e dominados. Do mesmo 
modo, Santiago Castro-Gómez acredita que o erro do primeiro é se utilizar da ideia de colonialidade 
do poder e centralizar todas as análises das relações sociais em suas diversas dimensões. Ele 
esclarece ainda que Quijano, na sua abordagem sobre a colonialidade, impede a compreensão do 
modus operandi das heranças coloniais na América Latina, uma vez que sua perspectiva 
macrossociológica expressa a colonialidade do saber e a colonialidade do ser como “derivações” da 
colonialidade do poder (CASTRO-GÓMEZ, 2012). 

Partindo do entendimento de que não há colonialidade dotada de uma mesma racionalidade em todas 
as suas manifestações – referindo-se aqui a racionalidade apontada por Quijano, que se faz 
basicamente no nível de exploração étnico-racial do trabalho à escala planetária –, Castro-Gómez 
(2012) sugere que a colonialidade do saber, do poder e do ser sejam analisadas distintamente. Para 
o autor, a colonialidade do poder expressa a dimensão econômico-política das heranças coloniais; já 
a colonialidade do saber se relaciona à dimensão epistemológica dela; e a colonialidade do ser, à sua 
dimensão ontológica. Por essa razão, a análise não se deve partir da colonialidade do poder para 
entender todas as relações na América Latina, nem pode se restringir a uma vertente 
macrossociológica. Assim, ele reconhece a importância de considerar as relações de poder que 
permearam (e permeiam) esse continente, sobretudo com o intuito de superar a tensão entre a 
filosofia moderna europeia e a filosofia latino-americana.  

Para Maldonado-Torres (2007), a colonialidade se refere a um padrão de poder que surgiu como 
resultado do colonialismo moderno, mas, em vez de ser limitado a uma relação de poder formal entre 
dois povos ou nações, refere-se à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações 
intersubjetivas se articulam entre si, por meio do mercado capitalista e da ideia de raça. A 
colonialidade sobrevive ao colonialismo e se expressa através dos manuais de aprendizagem nos 
critérios de bom trabalho acadêmico, na cultura, no bom senso, na autoimagem de povos, nas 
aspirações dos sujeitos e em tantos outros aspectos da nossa experiência moderna. Em certo 
sentido, respiramos colonialidade em modernidade no dia a dia. Assim como Castro-Gómez (2012), 
Maldonado-Torres (2007) busca conceituar a colonialidade mediante as três dimensões já citadas: do 
poder, relacionando-a às formas modernas de exploração e dominação; do saber, cujo propósito é 
analisar como o conjunto das epistemologias e da produção do conhecimento na tradição europeia 
reproduzem os regimes de pensamento colonial; e a colonialidade do ser, que busca esclarecer os 
efeitos da colonialidade nas experiências vividas.  

Do mesmo modo, Mignolo (2008) alerta que essa matriz colonial de poder é um tipo de controle que 
está baseado na questão da visibilidade que é privilegiada pelas epistemologias modernas. Essa 
matriz dá visibilidade a determinadas formas de existência e saberes ao passo que causa 
invisibilidade a outras, tornando-as inferiores às demais. Para o autor, a colonialidade do saber se 
assenta na dimensão epistemológica da colonialidade. É corroborando com a perspectiva crítica pós-
colonial dos autores previamente citados que Mignolo defende que a desobediência epistêmica 
constitui num processo inicial para a decolonização do saber e para o desprendimento das 
racionalidades modernas. Essa desobediência vai ao encontro da ecologia de saberes, proposta por 
Santos (2010) – quando ele trata da renúncia a qualquer epistemologia geral: 

Como ecologia de saberes, o pensamento pós-abissal tem como premissa a ideia de 
diversidade epistemológica do mundo, o reconhecimento da existência de uma 
pluralidade de formas de conhecimento além do conhecimento científico. Isso 
implica renunciar qualquer epistemologia geral (SANTOS, 2007, p. 55).  

No contexto da ecologia de saberes, a valorização dos conhecimentos não científicos não suprime os 
conhecimentos científicos. Desse modo, é necessária a copresença das práticas e dos agentes de 
ambos os lados da linha, não devendo haver uma relação colonial entre os saberes. As relações de 
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colonialidade são passíveis de serem compreendidas em escala local, em uma dimensão menor, a 
partir de um determinado contexto ou realidade que se pretenda analisar. Dizer que a reflexão da 
colonialidade se deve fazer unicamente através da colonialidade do poder em vistas a uma 
racionalidade planetária é incorrer no risco de se produzir novas colonialidade, sejam culturais, 
epistêmicas e/ou poder.  

Desde a sociologia das ausências, procurou-se enxergar como as colonialidades 
operam para produzir exclusões abissais no Semiárido, isto é, para produzir certos 
grupos de pessoas e formas de vida social como não existentes, invisíveis, inferiores 
ou perigosos. Por meio da sociologia das emergências, buscou-se evidenciar a 
valorização simbólica e política das formas de ser, saber e viver no Semiárido que se 
apresentam do outro lado da linha abissal (SILVA e PEREIRA, 2020, p. 360). 

Analisar as formas de conhecimentos que instigaram as políticas de combate às secas e de 
modernização agrícola, por exemplo, e refutá-las sob a ótica da colonialidade do poder, do saber e do 
ser, poderá contribuir para a diversidade epistemológica sobre o Semiárido, apontando para a 
construção de ações e políticas mediante uma ecologia de saberes. Infere-se, assim, que os 
paradigmas anteriormente citados (combate à seca e o da modernização agrícola) se construíram 
operando na lógica da colonialidade nas três principais dimensões: do poder, do saber e do ser. De 
acordo com Silva e Pereira (2020, p. 362), os discursos através dos quais se afirmam “a necessidade 
de acabar com o limite da semiaridez e combater a seca, por exemplo, se materializaram na indústria 
da seca” que, na perspectiva de Baptista e Campos (2013, p. 52), tem gerado “a concentração da 
terra, da água, do saber, do poder e o aumento crescente da fome e da miséria no Semiárido”.  

Desse modo, as políticas de combate à seca não foram capazes de resolver o problema da fome e do 
acesso à água que assolava o Semiárido nordestino. Ao contrário, originaram colonialidades que 
podem ser expressas na indústria da seca e no coronelismo (fenômenos originados pela própria 
lógica de combate à seca). A indústria da seca revela um contexto de exploração política da miséria 
do povo sertanejo e de apropriação de recursos públicos pelas oligarquias locais (SILVA, 2006). Por 
sua vez, o coronelismo se constitui uma forma de colonialidade à medida que cria relações de 
dominação política dos proprietários de terras (bem como das águas e, consequentemente do 
alimento) sobre as famílias mais vulneráveis; expressa, ainda, a denominação econômica que se faz 
através da posse da terra, do controle das atividades comerciais e do monopólio no uso das 
informações. Do mesmo modo, as políticas de modernização agrícola no Semiárido possibilitaram “a 
colonização dos bens naturais e ocasionou invisibilidade, marginalização, expropriação de territórios e 
do modo de vida camponês da região, isto é, a colonialidade da natureza” (SILVA e PEREIRA, 2020, 
p. 366). 

No paradigma de combate à seca, assim como no paradigma de modernização agrícola, o acesso ao 
alimento se fazia, basicamente, mediante a doação de cestas básicas pelo Governo Federal às 
famílias alistadas nos Programas de Emergências, perdurando, unicamente, durante o período de 
estiagem, não possibilitando aos atingidos pela seca a prática do estoque da água nem do alimento, 
tão pouco o desenvolvimento regional, haja vista que se tratavam de ações transitórias de 
calamidades (CASTRO, 1984). 

Já o paradigma da convivência tem convergido para um processo de decolonialidade à medida que a 
lógica das ações que se faz pautada nessa abordagem, desprezando hierarquizações nas relações 
de trabalhos, nos saberes e no modo de vida das famílias beneficiadas. “Além disso, as tecnologias 
sociais enfraquecem a colonialidade do poder local sobre a população, visto que não se aceita mais, 
por exemplo, trocar voto por água” (SILVA e PEREIRA, 2020, p. 376).  

Nesse sentido, a seção a seguir tratará dos resultados da pesquisa empírica, iniciando com a 
demonstração de como ocorre o processo de implementação do P1+2 nos municípios, de 
mobilização das famílias e de formação. Em seguida, apresenta-se as diferentes formas de acesso à 
água e ao alimento antes e após a implementação da tecnologia, enfatizando as principais mudanças 
que o P1+2 ocasionou na vida das famílias beneficiadas, principalmente na segurança alimentar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Discursos e práticas sobre o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) no território Sertão do 
Apodi: água e alimento como instrumentos de decolonialidade 

Segundo informações obtidas nas entrevistas com as entidades executoras do P1+2, o processo para 
a implementação do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) se inicia com o levantamento da 
demanda pelas tecnologias nos fóruns das associações de cada município. O resultado é levado para 
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as reuniões da ASA microrregional, depois segue para a ASA estadual até chegar na ASA Brasil. 
Quando o financiador lança o edital, já está definida a área onde as tecnologias serão construídas, 
assim como a quantidade e os tipos de tecnologias a serem implementadas. Após a publicação do 
edital, são selecionadas entidades para a implementação do programa. Essas são submetidas a uma 
espécie de “disputa” em assembleia, realizada no âmbito da ASA Brasil. Após a definição de quais 
entidades ficarão responsáveis pela execução em determinados municípios, seus representantes (o 
coordenador da instituição e a pessoa responsável pela coordenação do Programa) participam de 
uma etapa de formação, que geralmente acontece em três dias corridos, na cidade do Recife/PE, na 
sede da Associação Programa Um Milhão de Cisternas (AP1MC). Nesse momento também ocorre a 
assinatura do contrato entre a AP1MC e as entidades executoras. As experiências adquiridas nessa 
formação são reproduzidas, no âmbito local, com os técnicos que vão atuar como animadores
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nesse processo.  

Quando a instituição chega no município para executar o Programa, é feita, inicialmente, uma 
conversa com o poder público local e com a sociedade civil, em que é apontada a necessidade da 
criação de uma Comissão Executiva Municipal (CEM), que deve ser composta por representantes de 
diferentes entidades e organizações locais – como fórum das associações, igrejas, sindicatos e, às 
vezes, professores. Nos municípios que têm associações rurais articuladas, há a participação de seus 
representantes. A criação dessa comissão é uma exigência por parte do Programa, e sua finalidade é 
acompanhar todo o processo de execução. Após formada a Comissão, é realizada uma capacitação 
de um dia e meio, explicando o desenho do Programa. As entidades executoras é que capacitam 
essa CEM. A partir de então, a Comissão elege uma pessoa para acompanhar a escolha das 
famílias, a entrega do material, os intercâmbios e todo processo de implementação das tecnologias. 
Geralmente, a Comissão é constituída por três pessoas, e já vem assegurado no próprio projeto o 
recurso para subsidiar o deslocamento delas. 

Quanto à escolha das famílias, além dos critérios de renda per capita familiar de até meio salário 
mínimo, inscrição no cadastro único para Programas Sociais (Cadúnico), registro de Número de 
Identificação Social (NIS) e de dispor da cisterna de primeira água, é necessário que elas atendam à 
lógica de produção voltada para a agricultura de base familiar.  

Sobre o tipo de tecnologia a ser implementado, são considerados alguns critérios técnicos, como 
solo, formação rochosa, tamanho da área e proximidade dos sistemas produtivos (ASA, [20--]). Há 
situações em que as famílias, para não deixar de ser beneficiadas, aceitam ficar com determinadas 
tecnologias que não são, inicialmente, do seu interesse. Há também o critério técnico que deve ser 
levado em consideração para uma determinada tecnologia (solo, tamanho e nível de inclinação do 
terreno, por exemplo). Houve situação em que a família escolheu o barreiro-trincheira, mas devido às 
características do solo, não foi possível. Nesses casos, o critério técnico ajudou nessa definição. 

Os editais não contemplam necessariamente todas as tecnologias que compõem o P1+2. Em um dos 
termos executado por umas das entidades entrevistadas, por exemplo, já vinham definidas cisterna-
calçadão, cisterna-enxurrada e barreiro-trincheira. Das 42 famílias entrevistadas, 28 foram 
beneficiadas com a cisterna do tipo calçadão, 12 com a enxurrada e apenas duas com o barreiro-
trincheira.  

Segundo o ENTR29, se fosse possível escolher, tinha feito a opção pela cisterna-calçadão, “porque, 
zelando dela, a água servia até para beber. A de enxurrada só serve para irrigar as plantas e para os 
animais”. Na realidade, o que preza nas diretrizes do Programa é o uso da água para produção. Já a 
família do ENTR19 foi beneficiada com o barreiro-trincheira. A opção por essa tecnologia foi feita pela 
própria família porque precisava de um reservatório de água no lote, onde criam os animais.  

A água dá para o gado beber até o mês de outubro. Quando a água acaba, é preciso 
levar de carroça, em tambores, para os animais beberem. Melhorou porque a gente 
não precisa mais levar água na carroça o ano todo para os animais beberem lá no 
lote (ENTR19, 2021). 

A água do barreiro-trincheira é destinada unicamente para os animais. Se a escolha da tecnologia 
acontecesse hoje, a família optaria pela cisterna-calçadão porque acredita que daria para os animais 

                                                           
26

 O trabalho de animador de campo parte desde a identificação das famílias, juntamente com o técnico da 

instituição, o acompanhamento do trabalho dos pedreiros, até a entrega da tecnologia. No final, ele apresenta um 
relatório à entidade executora sobre todo o trabalho realizado. 
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beberem o ano todo. Apesar de diminuir a penosidade do trabalho, a família ainda precisa levar água 
para o lote. Antes da tecnologia, era preciso fazer esse trabalho durante o ano inteiro; agora, só nos 
últimos meses do ano – isso depende muito de quando o inverno se inicia. O problema do barreiro-
trincheira, segundo o entrevistado, é que, com o passar do tempo, por não ter barramento firme nas 
suas margens, entra bastante areia, diminuindo a sua capacidade de armazenamento de água.  

As tecnologias de segunda água agregam projetos de incentivo à produção. A escolha desses 
projetos produtivos é feita pelas próprias famílias. Como se trata de incentivo à produção ao redor da 
casa, abrangem cultivos de hortaliças, fruteiras, criação de animais de pequeno e médio porte 
(galinhas, ovinos e caprinos). Das famílias entrevistadas, oito receberam mudas de plantas frutíferas 
e de hortaliças, 10 receberam galinhas, 11 foram beneficiadas com ovelhas e uma com caprinos. 12 
famílias informaram que não receberam esse incentivo ou não lembram que receberam. Além dos 
animais e das mudas, o Programa dispõe de materiais para melhorar a infraestrutura da área de 
produção (como arame, tela, tijolos, cimento).  

Como contrapartida, é exigido que a família acomode o pedreiro entre 3 a 4 dias. É possibilitado a 
elas escolher o servente, mas o recurso para o seu pagamento advém do Programa. Também é 
exigido que alguma pessoa da família participe do encontro para apresentação do Programa, dos 
cursos de formação sobre Gerenciamento de Água para Produção (GAPA) e sobre Sistema 
Simplificado de Manejo de Água (SISMA), bem como do curso sobre formação de 
pedreiro/cisterneiro, inclusive com aulas práticas, assim como das visitas de intercâmbios. Antes da 
implantação da unidade produtiva, a entidade leva a família para visitar as experiências de outros 
agricultores de comunidades vizinhas do mesmo município ou de município vizinho ou até mesmo de 
estados vizinhos. É instigado, nos momentos de intercâmbios, que os agricultores estejam expondo 
as suas experiências, socializando-as com os demais. Isso é feito através de depoimentos e/ou da 
apresentação de desenhos. Há situações em que é explicado o custo econômico e a viabilidade da 
sua produção. A instituição utiliza dessas experiências e, geralmente, as apresenta em outros 
municípios.  

Além da dificuldade da qualidade do solo para a implantação da segunda água nas cidades que 
trabalhou como animador de campo, o ENTR18 falou da dificuldade da contrapartida por conta das 
famílias.  

Mas isso não era muito frequente – em torno de 10% das famílias. Nas reuniões já 
era firmado isso, a contrapartida da família. E, às vezes, tinham algumas famílias 
que “dava o corpo de banda”, aí ficava difícil de concluir. Mas, isso foi o mínimo. Às 
vezes, a gente percebia que era por questões financeiras, mas no caráter produtivo 
vinha uma cesta básica, já para ajudar.  

Através dos relatos de alguns entrevistados, evidenciou-se que há arrependimento por parte de 
algumas famílias que não quiseram a tecnologia de segunda água na época da sua implantação. Isso 
se deve ao fato delas perceberam a importância que essas tecnologias têm para o armazenamento 
de água durante o ano todo, seja para o consumo doméstico, seja para o plantio e/ou criação animal, 
seja para ambas as finalidades. 

Quanto aos cursos de formação, aconteciam na própria comunidade. Das 42 famílias entrevistadas, 
apenas 5 informaram que ninguém da casa participou desses momentos de capacitação. É através 
desses momentos que o P1+2 dialoga com a perspectiva de decolonização do saber à medida que 
converge para uma nova construção epistêmica, fundamentada na soma das experiências dos 
agricultores e dos técnicos. Além disso, esse conjunto de saberes constituído pelos sujeitos 
envolvidos nos processos de implementação do Programa são articulados sempre com a realidade do 
local, possibilitando a reafirmação do ser agricultor.  

Do total de entrevistados, um participou da execução do P1MC enquanto beneficiário e cisterneiro. 
Sobre as cisternas de primeira água na sua comunidade, ele declarou que  

Foi a gente mesmo que fez, num processo de capacitação. Veio um instrutor fez a 
primeira, mas todas as famílias tiveram acesso ao aprendizado. Aí, da segunda em 
diante, a gente já estava batendo placa, assentando placa, só ele (o instrutor) 
orientando quando a gente tinha alguma dúvida. Mas, aí foi bom. Capacitou tanto 
homens como mulheres e jovens.  
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Inicialmente, foi feito capacitação sobre a importância dessa água e o gerenciamento 
dessa água. E, logo em seguida, a capacitação em mão de obra mesmo, para você 
ficar capacitado para futuramente – como aconteceu, vários moradores daqui se 
tornaram cisterneiros. Saíram no meio do mundo aí. Eu fui um que construiu muitas 
cisternas, juntamente com a Terra Viva, Coopervida, Diaconia, Sertão Verde. Várias 
instituições começaram a construir cisternas pelo P1MC em todo o Nordeste, 
principalmente no Semiárido. Eu construí em Olho D’Água dos Borges, Messias 
Targino, Campo Grande, Janduís (nas comunidades de Verruma e Permissão). Além 
do aprendizado, a gente ainda ganhava um dinheiro bom. Na época, ganhava em 
torno de R$450,00 por cisterna. A gente conseguia montar entre uma e uma e meia 
cisterna por semana. Era muito bom. Passava quinze dias lá, aí voltava, passava um 
final de semana em casa. Montava uma equipe, no caso, era eu como cisterneiro e 
levava dois companheiros como servente. Lá, pegava a família que era beneficiada, 
também no processo de capacitação. Envolvia a família no processo. O dono da 
casa se tornava servente, depois já estava batendo placa com a gente, sentando 
placa, escorando, rebocando. No final, quando a gente saia, o “caba” já estava 
capacitado também. Foi muito interessante. Esse Programa P1MC foi muito bom. 
Tanto melhorou a questão hídrica como capacitou muita gente (ENTR13, 2021). 

O entrevistado declarou que não participou do curso de pedreiro para execução das tecnologias de 
segunda água devido à complexidade da própria estrutura que elas apresentam, referindo-se, 
especialmente, à cisterna-calçadão e à cisterna-enxurrada. 

Percebe-se assim que o P1+2 possibilita o desencadeamento de decolonialidades, expressas, 
inicialmente, na dimensão do poder. E isso se deve à metodologia empregada para o processo de 
implementação da tecnologia e de escolha das famílias que, na realidade dos municípios estudados, 
se faz sem a interferência política dos poderes públicos. Em contramão, a opção que é dada – ou não 
– às famílias de escolherem a tecnologia que desejam é limitada pelas próprias determinações 
explicitadas nos editais de execução, como também por alguns critérios técnicos, como tipo de solo e 
tamanho do terreno, por exemplo. Essas questões, somada à restrição financeira das famílias para 
cumprir a contrapartida exigida pelo Programa, são, portanto, consideradas fatores limitantes à 
decolonialidade do poder e, por conseguinte, à decolonialidade do saber e do ser. 

A decolonialidade do saber ou do conhecimento se faz por meio da pluralidade dos saberes 
mobilizados desde as primeiras discussões para a formatação do Programa, perpassando todas as 
suas etapas de execução, se propagando, ainda, diariamente nas atividades de produção. Já a 
decolonialidade do ser é exercida por meio do fortalecimento da identidade do ser agricultor, assim 
como do sentimento de pertença. As oportunidades que o Programa oferece aos agricultores de 
exercerem uma nova profissão – seja de pedreiros, cisterneiros ou animador de campo – nas 
comunidades em que vivem – ou até mesmo fora dela – representam um contexto de decolonidade 
do fazer (dimensão não considerada na literatura até aqui estudada). 

Caracterizando os sujeitos da pesquisa 

A idade das pessoas entrevistadas varia de 31 a 79 anos: 14% possuem idade entre 30 e 45; 48% 
têm entre 46 e 60 anos; e 29% entre 61 e 80 anos – ver Figura 2 (A). Quanto à escolaridade, 7% 
informaram que não estudaram; 43% têm escolaridade no Ensino Fundamental I (entre 1ª e 4ª série) 
e 7% no Ensino Fundamental II (entre 5ª e 8ª série); as pessoas que cursaram até o Ensino Médio 
representam 14% dos entrevistados; e somente 5% possuem Ensino Superior – ver Figura 2 (B). Do 
total de 43% que cursaram o Ensino Fundamental I, 80% dos entrevistados informaram ter cursado 
apenas as duas primeiras séries dessa modalidade, por isso leem e escrevem pouco – alguns apenas 
assinam o nome. Foi registrada uma situação de desistência de um curso superior em virtude da 
dificuldade de acesso à Internet na comunidade e da disponibilidade de equipamentos de informática 
para cursar, visto que o curso acontecia na modalidade à distância. Ao fazer um cruzamento direto 
das informações, pode-se perceber que as pessoas que possuem maior escolaridade (Ensino Médio 
e Graduação) se encontram na faixa etária entre 30 e 45 anos de idade. Também ficou evidenciado, 
através das falas dos entrevistados que “não estudaram”, a dificuldade de acesso à escola e também 
a prioridade que os pais atribuíam aos filhos de trabalharem na agricultura para ajudar no sustento da 
família.  

Sobre o tempo que mora na comunidade, 9% responderam fazer entre 10 a 20 anos; 43% residem no 
local entre 21 e 30 anos; 29% fazem entre 31 e 50 anos que moram na comunidade; 9% moram na 
comunidade entre 51 e 60 anos e 5% pessoas responderam fazer entre 61 a 70, o mesmo percentual 
daqueles que moram entre 71 a 80 anos – ver Figura 2 (C). A maioria dos entrevistados que 
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compõem a faixa etária entre 51 a 80 anos sequer chegaram a morar na cidade e muitos informaram 
ter nascido na própria comunidade. Com relação ao número de pessoas que moram na casa, 64,28% 
das famílias entrevistadas informaram ter entre uma e 4 pessoas na casa; 33,33% têm entre 5 a 8 
pessoas. E, uma família informou que 11 pessoas residem na mesma casa.  

A renda familiar é composta por diferentes fontes: aposentadoria rural, benefício social (Auxílio-
Doença, Bolsa Família) comércio, cargo público e produção agrícola (criação animal ou plantio). A 
maioria dos entrevistados, 59%, revelou ter renda proveniente da produção agrícola, seja através da 
criação de animais e/ou do cultivo da agricultura. Destes, 33% vivem unicamente da produção 
agrícola. Outra fonte de renda que merece destaque é a aposentadoria rural: 26% das pessoas 
entrevistadas possuem renda advinda dela; destes, 14% também possuem outras fontes de renda 
(benefício social, cargo público e/ou comércio) – ver Figura 2 (D). 

Figura 2 – Breve perfil das pessoas entrevistadas (faixa etária, escolaridade, tempo na comunidade e 
fonte de renda): Semiárido, 2022 

  

(A) (B) 
  

(C) 
 

(D) 

Fonte: os autores (2021). 

Quando se observa a faixa etária dos entrevistados, na Figura 2 (A), pode-se perceber que, pelo 
menos, 19% estão na faixa etária que se enquadra na aposentadoria rural (55 anos para mulheres e 
60 anos para homens) – um número inferior ao de pessoas que declaram ter renda advinda desse 
tipo de aposentadoria. Isso está relacionada ao fato de as pessoas entrevistadas terem sido 
questionadas sobre as principais fontes de renda da família, porém, nem sempre era ela a que 
detinha a aposentadoria.  

Do total de entrevistados, 50% informaram que a renda é da produção agrícola (produção agrícola e 
produção agrícola mais outras). Comparando essa informação com a faixa etária – ver Figura 2 (A) –, 
é possível inferir que das pessoas que não se encontram em idade de aposentadoria (81%), mais da 
metade vivem unicamente da produção agrícola. Os demais possuem cargo público, comércio ou 
benefício social.  
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Das famílias entrevistadas, 19% utilizam a água da tecnologia apenas para a produção agrícola 
(plantio ou pecuária); 17% a usam para os serviços domésticos; 62% para produção e serviços 
domésticos. 75% informaram que as tecnologias, tanto de primeira como de segunda água, 
necessitaram de alguma manutenção, e isso tem origem diversa: necessidade de renovação de 
pintura, rachaduras, desabamentos, falhas durante a construção resultantes do uso de material 
(cimento) insuficiente e/ou de má qualidade.   

Observou-se que há uma tendência de as famílias fazerem alguma adaptação no tipo de tecnologia 
recebida e também na finalidade do uso da sua água. As cisternas-enxurradas foram quase todas 
adaptadas pelas famílias, de maneira que não recebessem a água do terreno, pois a consideram 
suja, portanto, imprópria para o uso doméstico. Ao serem adaptadas, as tecnologias passam a ser 
abastecidas de maneira secundária: através de água de poços, de açudes e, no período de estiagem, 
por carros-pipas. Cabe salientar que, conforme as diretrizes do Programa, a água estocada nesses 
reservatórios deve ser destinada para o plantio de fruteiras e hortaliças, bem como para a criação 
animal de médio e pequeno porte. Como as famílias ainda apresentam essa carência de estoque de 
água para o uso doméstico, acabam atribuindo-lhe essa finalidade.  

Formas de acesso à água, plantio, criação animal: a realidade antes e depois do Programa 
Uma Terra e Duas Águas (P1+2) 

O acesso e o armazenamento de água, assim como as formas de plantio, antes das tecnologias de 
segunda água, apresentaram-se de modo comum na fala dos entrevistados. A ENTR31, do 
Assentamento Bom Futuro, revelou que as dificuldades eram tão grandes que se lutava para 
sobreviver. 

Quando chovia, ia enchendo as vasilhas e depois, quando a água de chuva 
acabava, aí a gente pegava nas cacimbas. Nessa época, minhas filhas moravam em 
casa. Então, a gente ia buscar água duas ou três vezes na semana. Nessa época, a 
gente não tinha nada. Não tinha geladeira. Não tinha muito reservatório de água, 
eram poucos. A gente tinha que carregar água em jumento, nas ancoretas, ia pegar 
no açude. No tempo que conseguiram esse poço para cá, tinha dias que eu e minha 
menina passava das sete horas, muitas vezes, até as doze, numa carroça. Nesse 
tempo, as coisas já foram melhorando porque a gente pôde comprar uma carroça, aí 
a gente botava um jumento, botava uma pipa, a gente fez um jeito de comprar uma 
pipa. Tinha dia que eu e ela passava das sete ou oito horas, dependendo do horário 
que dava para ir, até às 12, uma hora da tarde para pegar água no poço, porque 
tinha que ir num horário que não pegasse gente. Era na carreira, indo e voltando. 
Isso todo mundo, não era só eu não. Porque nessa época não tinha energia, era 
através do vento, então a gente ia esperar aqui pegar aquela hora que tivesse 
ventando para a gente ter direito a ter a água. Aí, como era todo mundo, a gente, às 
vezes, ia, passava uma hora, passava duas esperando, e às vezes vinha para casa 
sem água. Essa água não servia para beber, porque a água desse poço é salgada. 
Só que, com o passar do tempo, ela foi melhorando e usando muito mais. E foi o 
tempo que chegou energia, então as coisas foram melhorando. Até porque, assim, 
depois que chegou energia, o uso foi maior, a quantidade de água foi maior. Aí tudo 
melhorou mais para a gente. Mas, de beber mesmo, a gente pegava na cacimba, 
mas também a gente saia daqui às quatro horas da madrugada, chegava lá, às 
vezes, já tinha duas ou três pessoas esperando, a aguinha pouca. Sei que foi muito 
sofrimento, mas graças a Deus hoje está tudo melhor (ENT31, 2021). 

A realidade da família da entrevistada referenciada acima não é dista da realidade das demais 
famílias que vivem no mesmo assentamento e também nas comunidades e municípios vizinhos: a 
origem da água de beber (em especial, no período seco), antes da implementação do P1MC e do 
P1+2, era de cacimbas escavadas em suas propriedades ou em propriedades de terceiros. Já a água 
para os serviços domésticos e para os animais era de açudes, poços (geralmente, de águas salinas) 
e/ou de cacimbões (poços amazonas). Também era comum a forma de transporte dessa água, que 
se fazia por meio de jumentos com ancoretas, roladeiras ou carroça com tinas ou pipas, e até mesmo 
com lata d’àgua na cabeça. As mulheres eram as que mais sofriam para que a família pudesse dispor 
de água para as necessidades básicas. 

As tecnologias de segunda água têm importância múltipla para as famílias beneficiadas. Agora, 
principalmente as mulheres, não precisam mais acordar na madrugada, tendo que se deslocar para 
pegar água com lata na cabeça ou de carroça para o consumo de, apenas, dois dias. “Nunca mais 
botei água, que eu botava muito” (ENTR37, 2021). A entrevistada trazia água da cacimba e do açude: 
“hoje está melhor, né?” Nunca mais botou lata d’água na cabeça, não”, reforça o esposo da 
entrevistada. Realidade que não distava das outras mulheres entrevistadas. 



137 

 

 

Para Sen (2010), o ganho de poder das mulheres é um dos aspectos centrais no processo de 
desenvolvimento. A mudança nas suas rotinas, em virtude de não ser mais preciso dedicar várias 
horas do dia no transporte de água para o consumo da casa, possibilita a elas a busca por novas 
conquistas.  

As tecnologias de segunda água servem de reservatório para o estoque da água, seja da chuva ou 
para o abastecimento advindo de outras fontes, como poços, açudes e da operação carro-pipa, ainda 
muito comum no período de estiagem. “A água é estocada, armazenada para quando a bomba der 
problema, ter um reservatório de água, guardada para o uso. A bomba já deu problemas muitas 
vezes, e nem sempre as pessoas estão com dinheiro para mandar consertar” (ENTR31, 2021).  

De acordo com os depoimentos dos entrevistados, as tecnologias de segunda água assumem a 
importância de reservatório de água, cujo abastecimento se faz de múltiplas maneiras (chuvas, 
poços, açudes e carro-pipa, seja com recursos próprios, seja através do poder público local). A 
preocupação em manter a cisterna sempre cheia é uma forma de prevenção para quando ocorre 
algum problema nos sistemas de adutoras das comunidades que dispõem desse serviço, como é o 
caso do assentamento Moacir Lucena e da comunidade Ameno, em Apodi; no assentamento Bom 
Futuro, em Campo Grande; no assentamento Santa Agostinha, no município de Caraúbas; e na 
comunidade Arrimo, em Janduís. Os dois primeiros assentamentos aqui referidos e a comunidade 
Arrimo foram beneficiados com o Programa Água Doce

27
, através do qual foram instalados 

dessalinizadores para melhorar a qualidade da água, deixando-a apta para o consumo humano. 
Atualmente, essa é a principal forma de abastecimento de água das famílias que lá vivem. Percebe-
se, contudo, a importância de outras formas de abastecimento para potencializar o estoque e o 
acesso à água por parte das famílias beneficiadas.  

Em relação ao plantio antes das tecnologias, este era limitado à cultura de sequeiro – realidade 
também comum às famílias entrevistadas. Não havia quintais produtivos, nem fruteiras e hortaliças ao 
redor das casas devido à limitação das águas, em especial, nos períodos de estiagens. A segunda 
água veio para incentivar a produção, mas a família referenciada na fala anterior usa a água para os 
serviços domésticos. Também as galinhas bebem do “cisternão” (denominação atribuída pelos 
agricultores à cisterna de 52 mil litros). Esse grupo familiar não produz outros insumos porque o 
terreno não é apropriado. O gado que cria bebe no açude. A água do cisternão não dá para o 
consumo de casa o ano todo. No período de seca, ele é abastecido pelo açude da própria 
comunidade, para o qual é pago R$40,00 para o transporte (R$8,00 reais cada pipa). Contudo, a 
família afirma que, se não tivesse o calçadão, não teria onde armazenar a água. Antes, eles 
carregavam água em tinas, na carroça. Todos os dias era preciso pegar duas ou três tinas (de água).  

É evidente nas falas dos entrevistados seguintes a importância do P1+2 na produção de alimentos. 
Antes, a família plantava apenas cultura de sequeiro. Com a chegada dessa tecnologia de segunda 
água, eles dispõem de hortaliças, frutas e verduras ao redor da casa, plantadas sem o uso de 
agrotóxico. “Antes do cisternão, não tinha essas polpas para vender. O cisternão fez diferença para a 
produção de polpas, porque, se não fosse o cisternão, eu não tinha essas acerolas que tenho aí. 
Tenho 16 pés de acerola. Fez uma diferença boa, eu achei”, afirma o ENTR15. Do mesmo modo, 
essa importância pode ser percebida através do depoimento abaixo: 

O mais importante é porque ela deu oportunidade para a gente produzir o produto. E 
a gente tá em casa. Se a gente tem essa cisterna, ela não deve parar. Além de 
positiva, ela é de grande importância porque a gente pode produzir o alimento sem o 
produto agrotóxico, ou seja, a gente pode produzir ele agroecologicamente. Até 
macaxeira a gente conseguiu produzir, comemos muita macaxeira [...]. A água é 
utilizada no plantio, nas plantas de hortaliças, bananeira, laranjeira, acerola. Nós 
temos o quintal produtivo na realidade. Antes da cisterna-calçadão não tinham essas 
plantas. Na realidade, a cisterna-calçadão, ela foi uma alternativa muito boa, porque 
a gente pode armazenar a água e, de uma maneira equilibrada, a gente pode estar 
usando a água pra conservar e manter os pés de fruteiras até o inverno, que é 
quando as plantas tomam água com mais liberdade (ENTR42, 2021). 

Através da fala da ENTR42, foi instigado o redirecionamento do olhar das pesquisadoras para a 
decolonialidade da natureza, conforme apontada por Walsh (2008), à medida que mostra como o 
P1+2 incentiva a produção sem veneno, estabelecendo uma relação harmoniosa entre o homem e a 
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 Trata-se de uma ação do Governo Federal, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em 

parceria com instituições federais, estaduais, municipais e sociedade civil. Visa estabelecer uma política 
permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano por meio do aproveitamento de águas 
subterrâneas através da implantação de sistemas de dessalinização no Semiárido brasileiro (BRASIL, 2015). 
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natureza, fazendo (re)surgir uma “cultura ecológica”, conforme abordada por Leff (2000), que se faz 
na transformação dessa relação, sustentada na consciência dos sujeitos sobre a importância de se 
preservar o meio ambiente.  

Com a chegada da cisterna, também foi possível perceber um aumento na criação de animais. Uma 
das famílias, do Assentamento Santa Agostinha, por exemplo, diz que teve o seu rebanho de gado 
acrescido após a segunda água, porque os animais passaram a ter onde beber. Mas, com os últimos 
anos de estiagens sucessivas, tiveram que vender para não morrer de fome: “eu tinha quatro touros, 
touros mesmo! Vendi devido aos sete anos de seca que teve. A gente vendeu para não morrer de 
fome” – em referência à seca ocorrida entre 2012 a 2017. Nesses anos, a cisterna era abastecida 
com água comprada. O valor da pipa chegou a variar entre R$80,00 e R$120,00. A água vinha da 
comunidade vizinha, Mariana. Nessa mesma época, o Exército, através da operação carro-pipa, 
enchia a cisterna comunitária, só para beber e cozinhar.  

Apesar do P1+2 ser destinado à criação de pequenos animais (ovelhas, caprinos, galinhas), a criação 
de gado se destaca em termos de produção, cujo propósito principal é a venda do leite. Essa questão 
pode se justificar, em alguns casos, por causa da necessidade de reabastecimento do reservatório de 
segunda água que, em muitas situações, é feito pelo poder público local.  

A importância da cisterna enquanto reservatório para outras formas de abastecimento foi destacada 
pela maioria dos entrevistados. O fato de não ter onde estocar água nas proximidades da casa, para 
ser usada nos períodos de estiagens, era um fator impeditivo para que as famílias dispusessem de 
um quintal mais produtivo. “Antes, quando era nos períodos secos mesmo, você não tinha onde 
armazenar, por mais que tivesse água nos açudes. Você não podia nem comprar um caminhão-pipa 
porque não tinha onde colocar” (ENTR40, 2021).  

O aumento do rebanho (galinhas, caprinos e ovinos), assim como o aumento de plantas frutíferas ao 
redor da casa, se deve principalmente ao incentivo à produção (denominado caráter produtivo ou 
projeto produtivo), agregado às tecnologias de segunda água, cujo objetivo é fortalecer o caráter 
produtivo das famílias beneficiadas, mediante o que elas já dispõem ou têm interesse em 
desenvolver: plantio de hortaliças, fruteiras, criação de galinhas, ovinos e/ou caprinos. 

O projeto produtivo, agregado à tecnologia de segunda água da família do ENTR20, foi de mudas de 
plantas frutíferas. Antes, esse grupo familiar não tinha tal tipo de plantas no quintal.  

Não tinha porque a gente não tinha água. Era difícil, as águas. A gente nem ligava 
em plantar. Depois dessa cisterna é que a gente ficou incentivada a plantar as 
plantas, porque não tinha água. Era seco. Eu uso a água para tomar banho, eu uso 
para os meus animais, e aguar minhas plantas, meus pés de manga, meus pés de 
goiaba, minhas bananeiras (ENTR20, 2021). 

Ficou evidente que a água estocada para o uso no período de estiagem possibilita às famílias que 
vivem no Semiárido ter água para o consumo e os serviços da casa, bem como para a criação animal 
e o plantio. Além de proporcionar um aumento na renda, os sujeitos declaram que estão comendo em 
maior quantidade e com melhor qualidade, influenciando positivamente na segurança alimentar, 
conforme evidenciado a seguir.  

A complementaridade entre água e alimento e suas implicações na segurança alimentar das 
famílias beneficiadas 

A melhoria na segurança alimentar das famílias beneficiadas com as tecnologias de segunda água se 
faz, no entendimento desta pesquisa, de modo direto e indireto. De modo direto, na medida em que 
as famílias, a partir da implementação do P1+2, passaram a produzir novas culturas e a consumi-las, 
incorporando novos alimentos no seu cardápio de modo regular e permanente. Alimentos de melhor 
qualidade e em quantidade suficiente, conforme definido pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 
2006. Assim também acontece com a família do ENTR41, citada a seguir: 

Esse plantio melhorou muito. Tem tudo. Antes não tinha nada. Hoje tem bananeira, 
cinco pés de limão, tem manga. Essa manga é da grande. Tem cidreira, capim-
santo. Goiabeira, não sei quantos pés. Umbu, cajá, acerola, caju. Tem uns 10 pés de 
coco. As frutas são para o consumo da casa, e também os filhos levam para suas 
casas. E agora vai iniciar o plantio de palmas para alimentar o gado, no período de 
estiagem (ENTR41, 2021).  

A mudança na alimentação também reflete a relação direta que o P1+2 estabelece com a melhoria na 
segurança alimentar. Após ser beneficiada com a cisterna-calçadão, uma família passou a plantar e 
produzir “alface, beterraba, cenoura, pimenta-de-cheiro e pimentão. Esses produtos a gente 
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consumia, mas com veneno. Depois da cisterna, a gente foi produzindo em casa, sem o agrotóxico” 
(ENTR42). Há uma mudança, tanto em termos de quantidade como de qualidade, no produto 
consumido. Nos primeiros anos de implantação da tecnologia, a família conseguiu uma produção 
constante, chegando a comercializar verduras e legumes na própria comunidade e em comunidades 
vizinhas. No entanto, eles dizem que atualmente estão mais envolvidos em outras atividades, mas 
são conscientes que é importante se dedicar mais ao quintal produtivo e cultivar mais os produtos. 

A cisterna-enxurrada da entrevistada ENTR25 possibilitou o plantio de seriguela, limão, goiaba, 
banana, mamão, acerola e manga. A produção é só para o consumo da família. Antes dessa 
tecnologia de segunda água, eles não tinham essas frutas incorporadas ao cardápio. Para consumi-
las, tinham que comprar. Refletindo sobre a mudança na alimentação a partir da implementação da 
cisterna-enxurrada, a ENTR23, dessa mesma comunidade, afirma que: “antigamente, a gente não 
tinha o ovo para comer, hoje tem. Não tinha galinha, hoje a gente tem. Tem o creme que a gente tem 
para comer, para fazer a manteiga. Come melhor, hoje. Muito.” 

Percebe-se assim que a melhoria na segurança alimentar se faz na complementaridade entre a água 
e o alimento, pois, se não há água, não tem como produzir o alimento, seja através do cultivo de 
algumas culturas, seja através da criação animal. Por essa razão, ficou evidente que a base para o 
desenvolvimento da região semiárida se faz alicerçada nesses dois pilares: água e alimento. Essa 
relação acontece de modo tão intrínseco que se não tem água, não tem alimento; se tem alimento e 
não tem água, também não tem como comer. Essa relação foi bem expressa na fala abaixo: 

Ave-Maria! Era um sufoco grande para nós tomar banho, para cozinhar. Tinha o que 
cozinhar e não tinha água. Precisava ir lá para o São Luiz, a pé. Esse vizinho aí, ia 
de noite tomar banho no cacimbão, eu mandava meus filhos ir tomar banho e trazer 
uns baldinhos de água para nós tomar banho [...]. Teve uma tarde que não jantamos 
porque não tinha água para cozinhar (ENTR21, 2021).  

Ademais, a relação do P1+2 com a segurança alimentar também se faz de maneira indireta à 
proporção que possibilitou um aumento da renda, principalmente devido à venda da criação animal, 
uma vez que houve um aumento dos rebanhos. E faz-se, também, com a economia que se tem por 
não ser mais preciso pagar o transporte e/ou abastecimento de água.  

Hoje a cisterna para mim é como uma poupança. Todas as duas. Essa pequena que 
é de primeira água. Eu digo para as pessoas: vocês só sabem o valor quando ela 
está cheia e quando está seca. Ter água acumulada é dinheiro. Quando seca aqui o 
pessoal compra. Ninguém vai pegar mais água não, secou a cisterna, compra um 
carro d’água, manda botar (ENTR39). 

No caso da família da ENTR23, a venda de animais (gado e ovelhas) subsidiou a cirurgia do filho do 
casal, pois o SUS só cobriu parte dos procedimentos necessários: “antes as coisas eram mais 
difíceis. Hoje, quase todos os dias a gente está no supermercado. Cada novidade que a gente vai 
vendo, vai comprando. Antes, a gente nem ia”. A melhoria na alimentação, segundo os entrevistados, 
veio através do gado – que eles não possuíam antes –, por meio do consumo e da venda do leite, 
bem como dos ovos e das galinhas.  

A melhoria no acesso ao alimento de qualidade e em maior quantidade, que se faz tanto de modo 
direto quando advindo do plantio, ou através do aumento da renda proporcionada pelo fortalecimento 
da produção, permite o rompimento da colonialidade do poder expressa pelo domínio que os 
proprietários de terra exerciam sobre os agricultores quando assumiram a condição de plantadores, 
parceiros, meeiros, visto que eles não tinham a opção de escolher o que plantar e, 
consequentemente, o que produzir e consumir. 

Foi através do P1+2 que as famílias passaram a decidir o que criar, o que plantar e o que comer. As 
atividades dos plantios e da criação animal são pautadas nas suas próprias experiências, que se 
somam à assistência técnica oferecida no decorrer da implementação da tecnologia e nas 
experiências de outros agricultores. Isso possibilita o surgimento de uma nova episteme, que 
expressa a decolonialidade do saber.  

A valorização dos saberes dos sujeitos, materializados nas suas práticas produtivas, fortalece a 
perspectiva do ser agricultor, do sujeito que vive em um contexto de escassez de água, mas que lhes 
são (ou eram?) políticas acessíveis, capazes de contribuir com a superação das diferentes 
colonialidades impostas pelas políticas de combate à seca e de modernização agrícola. 

Quem acertou o bicho? A reinvenção do poder, do saber e do ser a partir do P1+2 
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O mais importante foi de onde eu comecei a produzir, a trabalhar para mim. Antes eu 
fazia jogo de bicho. Toda vida trabalhei na agricultura, mas de sequeiro, de inverno. 
Passei oito anos no jogo do bicho, aí parei, foi o tempo que veio o cisternão, aí eu 
comecei a produzir, pouquinho, pouquinho e fui aumentando. Não é de ganhar 
dinheiro não porque tem muito gasto, mas dá para se manter. Eu nunca pensei em 
chegar ao limite que tenho hoje. De muda pequena, eu tenho 110 variedades de 
frutíferas (ENTR7, 2021).  

A realidade do ENTR7 é diferenciada. Beneficiário do P1+2 com a cisterna-calçadão, ele saiu da 
condição de “cambista28” para produtor. Também trabalhou na execução do Programa, exercendo a 

função de técnico, instalando kits de irrigação e fazendo os canteiros econômicos. Enquanto 
beneficiário, fez a opção pelo projeto produtivo de plantas frutíferas e hortaliças. Além de mudas, 
recebeu uma caixa d'água, um motor e uma mangueira para irrigar. 

Antes, ele tinha dificuldade para conseguir água. Com a chegada da cisterna, aumentou o 
armazenamento, o que possibilitou o início do plantio ao redor da casa.  

Plantava pouquinho, pouquinho e fui aumentando, aumentando. Aí agora cavei um 
poço e aumentei mais. Aí eu gasto (água) com viveiro e com hortaliças e com frutas: 
acerola, goiaba, manga e várias outras. Antes não tinham essas plantas. Nada, 
nada. Tudo isso começou quando fiz a cisterna. Eu já tenho uma produção, mais ou 
menos. Assim, não é grande, mas eu tenho uma variedade boa de mudas pequenas, 
para produzir daqui a alguns dias. Criar, eu não crio, não. Eu não tenho condições 
de criar porque o tempo não dá. Não tenho como comparecer ao dois. O terreno é 
pequeno. Eu criava galinha, parei porque o custo era alto. Tinha que ter tempo para 
galinha, tempo para hortaliças, tempo para o viveiro. Assim, tudo, se for pagar mão 
de obra, não tem como (ENTR7, 2021). 

A mão de obra na unidade de produção é feita pelo entrevistado e mais dois irmãos. O trabalho é 
desenvolvido em parceria e o lucro dividido entre os três.  

Quanto à produção, ela é destinada tanto para o consumo quanto para a comercialização. Além do 
mais, tem certificação orgânica. As hortaliças produzidas são vendidas para os supermercados 
Queiroz, Sertanejo e Nonatos, nas unidades de Apodi, e também são vendidas na comunidade. Já as 
frutas são vendidas, in natura, para a COOPAPI, em Apodi. 

O ENTR7 é considerado, pelos demais entrevistados do Córrego, o maior produtor orgânico do 
município. Tem época que tem 10 mil mudas de cajueiro, 4 mil de cajarana, goiaba, laranja. O viveiro 
também tem certificação orgânica. Além de uma vasta variedade de plantas frutíferas e medicinais no 
quintal. As mudas são vendidas na própria comunidade e também para as cidades Natal e Mossoró. 
Tem épocas de muitas variedades, mas, no mês de dezembro, diminui a parte de produção de 
verduras, e passa a se dedicar mais ao viveiro. “Eu trabalho com uma demanda boa de hortelã, 
cebolinha, alface, couve, rúcula e espinafre. Produzo coisas diferentes” do que é produzida no 
entorno, afirma. 

Para irrigar toda a sua produção, abastece a cisterna com a água de um poço, que ele mesmo 
mandou perfurar, por meio de financiamento. Da cisterna, segue a irrigação para as plantas. São três 
“cisternões” por semana para as frutas, as hortaliças e as mudas produzidas. Porém, ele discorda de 
outras pessoas entrevistadas quando estas afirmam que não produzem devido ao alto custo da 
energia: “o pior é você gastar energia e não produzir”. Ainda referindo-se aos custos de energia para 
o bombeamento da água, diz que: “é tudo muito caro. Assim, mas se parar, não tenho condições. 
Para continuar, tem que investir, para investir tem que gastar”. Em 2021, foram investidos quase 30 
mil reais na sua área de produção (20 mil foi empréstimo e 10 mil já foi renda da produção do viveiro). 
A principal renda do entrevistado advém dessa produção.  

Sobre as mudanças na alimentação da família, ele revelou que, depois do P1+2, comem “cem vezes 
melhor. Porque, assim, eu não trabalhava com hortaliças, comprava. Hoje eu tenho. Quando eu não 
tenho para vender, mas tenho para o consumo”. 

As mudanças que o P1+2 ocasionou na vida do ENTR7 representam um contexto de decolonialidade 
expressa em diferentes dimensões: a autonomia que ele assume em relação a gestão da água para o 
consumo e para produção, a autonomia com o custeio da energia e a articulação com o mercado 
local e regional são situações que revelam uma superação de dependência em relação ao poder 

                                                           
28

 Denominação atribuída às pessoas que trabalham fazendo apostas no jogo de bicho para terceiros. 

Geralmente, executam uma espécie de prestação de serviço para as bancas de jogo.  



141 

 

 

público local. Através desse Programa, foi ampliada a possibilidade de conhecimentos que o 
direcionou para a sua identificação enquanto agricultor. Isso também desencadeou outra habilidade 
que, até então, ele não desenvolvia: a função de técnico junto a implantação do Programa. Esses 
aspectos relacionam-se tanto a descolonialidade do ser como do saber, de maneira mútua e 
recíproca. Do mesmo modo, instiga refletir sobre uma nova decolonialidade do fazer, expressa nas 
liberdades exercidas nas formas de plantio, na gestão da água, representando a materialização dos 
seus conhecimentos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao buscar compreender em que medida o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) contribui para 
o desencadeamento de processos de decolonidade a partir do acesso à água e ao alimento, ficou 
evidenciado que ele tem possibilitado o acesso a esses recursos em maior diversidade, maior 
quantidade e melhor qualidade embora, esse acesso não aconteça de modo regular e permanente 
por parte de algumas famílias. É através do acesso à água de qualidade para o consumo humano 
(beber e cozinhar) e para a produção de alimentos – seja através da criação de animais ou do plantio 
de hortaliças, legumes e frutas – que a mudança nas práticas alimentares se tornou um fator 
relevante na segurança e soberania alimentar das famílias, refletindo de modo positivo na saúde 
delas. Além do mais, ele proporcionou o aumento de renda em virtude do fortalecimento do plantio e 
da criação animal, o que vem possibilitando a aquisição de outros alimentos no mercado local.   

As oportunidades e mudanças na vida das pessoas entrevistadas, promovidas por meio do P1+2, se 
devem às novas formações, construções e articulações sociopolíticas que se construíram no território 
Sertão do Apodi e em todo o Semiárido brasileiro, alicerçadas acima de tudo pela Articulação do 
Semiárido (ASA). Tais articulações têm resultado em políticas que representam a resistência às 
velhas políticas desenvolvimentistas implantadas por décadas, que perduram, ainda, na atualidade. 
Essas políticas são capazes de desencadear importantes processos de decolonialidades nas 
dimensões do poder, do saber e do ser, tendo a água e o alimento como a base dessa resistência. No 
entanto, é necessária a superação de outras colonialidades que ainda permeiam a realidade dessas 
famílias, como, por exemplo: a cultura, ainda presente de subordinação política em relação ao 
abastecimento de água nos períodos de estiagens e ao custeio de energia (nas comunidades que 
dispõem de sistema de adutora); a limitação financeira, para arcar com a contrapartida exigida para a 
implantação da tecnologia; e a limitação relacionada à estrutura física do terreno e, por conseguinte, à 
escolha da tecnologia que almejam.  

Este estudo mostrou que, ao fortalecer toda uma prática produtiva assente na realidade das famílias 
do Semiárido, o Programa representa um processo decolonial de resistência ao regime produtivo e 
alimentar corporativo e à economia do agronegócio. Fundamenta-se, pois, em outras lógicas 
epistemológicas, que se constroem pautadas na pluralidade dos conhecimentos dos sujeitos. Os 
resultados apontaram que o P1+2 dialoga com a perspectiva de decolonialidade à medida que situa a 
segurança alimentar em um contexto que está para além do acesso ao alimento, possibilitando às 
famílias o rompimento de hierarquias que se construíram, por décadas, no campo do saber, do poder 
e do ser – através das políticas implementadas sob a ótica do combate à seca e da modernização 
agrícola. Dessa maneira, os resultados vão ao encontro das análises de Rozendo e Diniz (2020), 
Cavalcante, Mesquita e Rodrigues-Filho (2020) e Arsky, Santana e Pereira (2014), que situam os 
programas de cisternas para além da segurança alimentar, apontando-os como instrumentos de 
emancipação, autonomia e de aprendizagens coletivas.  

No entanto, o desmonte dos programas de cisternas, que vem se estruturando nos últimos seis anos, 
priva milhares de famílias de se incluírem nesses processos decoloniais, impossibilitando-as de 
expandirem suas capacidades – para usar as palavras de Sen (2010). Trata-se, contudo, de um 
desmonte que se expressa além da questão orçamentária à medida que desencadeia outros tipos de 
privações: o acesso à água e ao alimento, o exercício da cidadania, a ampliação do protagonismo e a 
construção de novos saberes, conforme já apontado por Santos, Rozendo e Diniz (2019).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender como as tecnologias sociais de 

captação de água da chuva, especificamente aquelas construídas através do Programa Um 

Milhão de Cisternas (P1MC) e do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), têm 

impulsionado o desenvolvimento da agricultura familiar do Semiárido Potiguar. Os três 

artigos, citados abaixo, foram desenvolvidos com o intuito de encontrar respostas aos 

objetivos específicos e, consequentemente para o objetivo geral, explicitados na parte 

introdutória desta Tese. 

Através do artigo “Você tem sede de quê? Os programas de cisternas no Semiárido 

potiguar brasileiro como dispositivos de desenvolvimento” foi possível compreender a 

evolução do processo de implementação dos programas de cisternas no Rio Grande do Norte, 

apontando as possíveis implicações do desmonte dessa política para as famílias rurais do 

Semiárido potiguar. O artigo evidencia que os programas de cisternas têm contribuições 

importantes para a agricultura familiar, que se expressam em diferentes dimensões: políticas, 

sociais e econômicas, bem como na expansão das liberdades do sujeito. Entretanto, o 

desmonte dessa política pública, que vem se estruturando nos últimos cinco anos, significa um 

contexto de privação de liberdades imposto a milhares de agricultores familiares que vivem 

no Semiárido brasileiro, impossibilitando-os de expandirem suas capacidades. Foi através 

dessa primeira produção que os objetivos específicos apresentados nas alíneas a, b e d –

compreender a trajetória histórico-política do Programa Um Milhão de Cisternas (PIMC) e do 

Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2); verificar como o P1MC e o P1+2 têm permitido o 

acesso à água e ao alimento aos agricultores familiares; compreender como o acesso à água e 

ao alimento, a partir do P1+2, influi na segurança alimentar e na conquista das liberdades das 

famílias beneficiadas – foram refletidos.  

Já os objetivos presentes nas alíneas c e d – compreender os tipos de consequências 

que a descontinuidade do P1MC e do P1+2 ocasionam na vida dos agricultores familiares; 

compreender como o acesso à água e ao alimento, a partir do P1+2, influi na segurança 

alimentar e na conquista das liberdades das famílias beneficiadas – foram analisados no artigo 

intitulado “O Programa uma Terra e Duas Águas (P1+2) e a (in) segurança alimentar no 

Semiárido nordestino”, cujo propósito foi compreender como o P1+2 possibilita a segurança 

alimentar dos beneficiários e implica nas diferentes formas de suas liberdades. Verificou-se 

que o Programa permite à população rural do Semiárido a produção de alimentos e a criação 

animal, contribuindo para a sua segurança alimentar. E, dessa forma, ele também tem 
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implicações nas diferentes formas e conquistas de suas liberdades. Entretanto, a pesquisa 

aponta que a sua descontinuidade representa um cenário de privações à segurança protetora, 

às oportunidades sociais e às liberdades individuais das pessoas que seriam beneficiadas, 

conforme tratadas por Amartya Sen (2010).  

A identificação das principais mudanças ocasionadas pelo P1+2 na vida das famílias 

beneficiadas, assim como a compreensão de como o referido Programa promove processos de 

decolonialidades, propostos no objetivo específico e, foram refletidos no artigo que se 

encontra sob o título “Para além da segurança alimentar: os programas de cisternas no 

contexto do Semiárido Potiguar sob a ótica da colonialidade/decolonialidade”. Através dessa 

análise, comprovou-se que o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) promove processos 

de decolonialidades a partir do acesso à água e ao alimento, contribuindo para a segurança 

alimentar das famílias beneficiadas. As tecnologias construídas através do P1+2 ampliaram o 

acesso à água e ao alimento, refletindo na segurança e soberania alimentar, constituindo-se 

como instrumentos de decolonialidade, principalmente nas dimensões do poder, do saber e do 

ser. Os resultados ainda direcionaram o olhar das pesquisadoras para a decolonialidade da 

natureza, conforme apontada por Walsh (2008), visto que preza e incentiva a produção sem 

veneno, estabelecendo uma relação harmoniosa entre homem e natureza, fazendo (re)surgir 

uma “cultura ecológica”, conforme abordada por Leff (2000), que se faz na transformação 

dessa relação, sustentada na consciência dos sujeitos sobre a importância de se preservar o 

meio ambiente. Do mesmo modo, tal investigação instiga a reflexão sobre a decolonialidade 

do fazer, expressa nas liberdades nas formas de plantio, na gestão da água, na possibilidade da 

adaptação da tecnologia pautada em cada realidade, em cada vivência, representando a 

materialização dos seus conhecimentos, do seu saber-fazer.  

Os resultados obtidos no geral reafirmam, em um contexto de desconstrução de 

políticas públicas, a importância que as políticas de cisternas representam para o acesso 

democrático à água e ao alimento e, portanto, para a segurança hídrica e alimentar dos 

agricultores familiares do Semiárido brasileiro. As tecnologias sociais desenvolvidas 

mediante tais políticas se expressam numa ecologia de saberes à medida que surgem do 

conhecimento diverso e apropriado daqueles que vivem nessa região. Assim, elas comportam 

elementos capazes de desencadear processos de decolonialidades expressas em diferentes 

dimensões, contribuindo para a superação de diferentes privações e, por conseguinte, para a 

ampliação das capacidades das famílias beneficiadas.  

Diante dos resultados alcançados, pode-se compreender que as tecnologias sociais de 

captação de água da chuva, especificamente aquelas construídas através do Programa Um 
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Milhão de Cisternas (P1MC) e do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), têm 

impulsionado o desenvolvimento da agricultura familiar do Semiárido Potiguar, conforme 

buscava compreender o objetivo principal. Esse desenvolvimento se faz através, 

principalmente, do acesso à água e ao alimento, elementos base para o desenvolvimento da 

região. Tal acesso se faz também no período de estiagem, devido, principalmente, à prática do 

estoque, proporcionada pelos programas descritos. Além do mais, evidenciou-se que o 

paradigma de convivência com o Semiárido dialoga com a perspectiva de decolonialidade 

enquanto, através da sua política de captação da água da chuva, situa a segurança alimentar 

em um contexto que está além do acesso ao alimento, envolvendo aspectos políticos, sociais, 

culturais, ambientais e econômicas. Isso possibilita às famílias o rompimento de hierarquias 

que se construíram por décadas no campo do saber, do poder e do ser, através das políticas 

implementadas sob a ótica do combate à seca e da modernização agrícola, refletindo, assim, 

na expansão das liberdades das famílias.  

Conclui-se que a perspectiva de desenvolvimento construída em prol da convivência 

com o Semiárido brasileiro converge substancialmente com a abordagem das capacidades 

explanadas por Amartya Sen (2010), com a ecologia de saberes proposta por Boaventura de 

Souza Santos (2007) e com a ideia de decolonialidade conforme o entendimento de 

Maldonado-Torres (2007), Castro-Gómez (2012), Quijano (1992; 2010; 2015) e Mignolo 

(2008). Entretanto, o panorama posto de desmonte dessas políticas de convivência leva à 

privação das liberdades instrumentais e, em especial, da segurança alimentar, apontando para 

uma “nova” perspectiva de retrocessos e colonialidades. Dessa maneira, os resultados 

identificados até então mostram comprovações à hipótese apresentada no início desta Tese: 

nos seus primeiros anos de implementação, o P1MC e o P1+2 têm contribuído 

significativamente para o fortalecimento da agricultura familiar do Semiárido brasileiro nos 

mais diferentes aspectos: da segurança hídrica e alimentar, assim como na superação das 

privações sociais, ambientais, econômicas, políticas e culturais, constituindo-se ainda como 

significativos instrumentos de ecologia de saberes e de decolonização. Entretanto, nos 

últimos anos (de 2016 aos dias atuais, mais precisamente), vêm ocorrendo mudanças 

significativas nas políticas governamentais, principalmente naquelas emergidas da sociedade 

civil organizada, como é o caso dos programas de cisternas. Essas alterações representam o 

desmonte dos programas aqui mencionados e, consequentemente, à privação das liberdades 

diversas dos sujeitos, sobretudo, da segurança alimentar, apontando para a “velha” 

perspectiva de desenvolvimento (de retrocessos e colonialidades) que, por décadas, 

predominou no Semiárido brasileiro.  
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Contudo, este estudo aponta para a necessidade de uma análise mais pormenorizada 

sobre a decolonização da natureza e do fazer dos agricultores, e também para a necessidade de 

mobilizar a sociedade civil para um movimento de desobediência epistêmica, com o intuito de 

sensibilizar os gestores públicos sobre a importância desses programas no que diz respeito ao 

acesso democrático à água e ao alimento de qualidade e, assim sendo, para o desenvolvimento 

do Semiárido pautado na liberdade dos sujeitos e, particularmente, na valorização dos seus 

saberes. Despertar a sociedade civil e as organizações para a um posicionamento mais firme 

em busca de diálogo com o Estado é preciso, com o intuito de tornar visível para os gestores 

públicos a importância desses programas para o acesso democrático à água e ao alimento de 

qualidade e, por consequência, para o desenvolvimento sustentável do Semiárido.  

Dessa maneira, a presente análise se afirma como uma denúncia sobre os impactos 

negativos que a descontinuidade dessas políticas representa para a segurança alimentar dos 

agricultores familiares.  
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO/ENTREVISTA: ENTIDADES EXECUTORAS 

 

 

-TRAJETÓRIA 

1. Apresentação pessoal; função/cargo que ocupa na entidade; desde quando integra a equipe 

da instituição; 

2. Quando a instituição foi criada e desde quando participa das discussões da ASA; 

3. Como se fez as mobilizações iniciais para as construções das tecnologias de 1.ª e 2.ª água 

(P1MC/P1+2) – a instituição teve participação no momento da construção da proposta 

(Declaração do Semiárido)?  

4. Municípios onde a instituição teve atuação com o P1MC e com o P1+2? Apontar os 

financiadores. 

5. Por que a instituição que implementou o P1MC em determinados municípios, não 

necessariamente, implementou o P1+2 nesses mesmos municípios? Como se fez ou faz essa 

definição de área de atuação? 

 

- DIÁLOGO DOS SABERES/DECOLONIALIDADES 

6 - Capacitação da equipe para a implementação dos Programas; houve trocas de 

experiências?  

7- Compreender o processo de convencimento junto às famílias - Participação/envolvimento 

das comunidades e das famílias no desenvolvimento do P1+2; Processo de escolha das 

famílias beneficiadas: Espaços de mobilizações das famílias (Fórum dos Movimentos 

Sociais); Instituições que compõem as comissões municipais e comunitárias; houve/há a 

participação das famílias nesse processo?  

8. Como se fazia/faz a participação das famílias nos processos de formação? Quais 

conhecimentos são articulados por parte das instituições executoras e pelas famílias no 

processo de implementação do P1+2? Em quais situações o saber da experiência do agricultor 

ou da família se faz presente no processo de implementação da tecnologia?  

9. Como esses conhecimentos se materializam com a implementação da tecnologia?  

10. Relação com o poder público (municipal, estadual, federal)? 

11. Relação com a comunidade? 

12. Dificuldades/limites e desafios para o desenvolvimento das ações 

a) Da própria instituição (Pensar em estratégias de estoque da água em um período seco) 

b) da relação com o poder público 
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c) da relação com a comunidade 

13. Quais as principais mudanças ocasionadas pelo P1+2 para as famílias beneficiadas e para 

a comunidade? 

14. Qual o principal papel das mulheres no processo de implementação e gestão das 

tecnologias? 

15. É possível apontar mudanças nas suas rotinas? Quais?  

16.  O que o P1+2 representa para as famílias do Semiárido? 

17. O que a “política de cisterna” mobiliza de diferente em relação às demais políticas de 

abastecimento de água? (Carro-pipa, açudagem...)  

18 - A água é suficiente para o consumo e para a produção, mesmo no período de estiagem, 

ou tem que se recorrer a outros meios de abastecimento? Quais?  

 

-  SEGURANÇA ALIMENTAR  

19.  Falar sobre o acesso, a qualidade, a quantidade e da diversidade das fontes de água e do 

alimento, antes e após a implementação da tecnologia. 

20.  Quais tecnologias de segunda água têm maiores contribuições à segurança alimentar das 

famílias beneficiadas? 

21.  Quais os principais insumos utilizados na produção? E, quais as suas origens? 

22. Como se faz a gestão das sementes para o plantio? De onde vêm? Como é armazenada? 

23. Qual (is) outra(s) política(s) desenvolvida(s) no âmbito da ASA fortalece o P1+2? 

 

- DESMONTE 

24. A real situação do P1+2 hoje? As famílias buscam essas tecnologias? Há perspectiva de 

atender essa demanda? 

25. Como se constroem as narrativas de resistência ao desmonte? Isso é dialogado com as 

famílias, com as instituições parceiras e com o poder público local? 

26. Quais as suas consequências (do desmonte) para as instituições e para as famílias rurais? 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 (Para Maiores de 18 anos) 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Tecnologias sociais como dispositivo de 

desenvolvimento e convivência sustentável no Semiárido
29

, que tem como pesquisador 

responsável Christiane Fernandes dos Santos. 

Esta pesquisa pretende analisar como as tecnologias sociais de captação da água da chuva têm 

favorecido o acesso à água e ao alimento e, consequentemente, o desenvolvimento local 

refletido nas principais mudanças sociais, ambientais, econômicas, políticas e culturais, 

sobretudo na segurança alimentar das famílias beneficiadas. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é tornar evidente a importância que as tecnologias 

sociais de captação da água da chuva representam para o acesso democrático à água e ao 

alimento, assim como refletir sobre os impactos negativos que a descontinuidade dessas 

políticas pode representar para a segurança alimentar dos agricultores familiares. Além do 

mais, a reflexão presente poderá se tornar um instrumento capaz de despertar a sociedade civil 

e as organizações para um diálogo com o Estado, com o intuito de tornar visível, para os 

atuais gestores públicos, a importância desses programas para o desenvolvimento de um 

Semiárido mais sustentável. 

Caso decida participar, é necessário que respondam algumas questões relacionadas aos seus 

aspectos socioeconômicos, políticos e culturais.  

Durante a realização da pesquisa se ocorrer algum desconforto em responder a algum 

questionamento, não precisa se sentir obrigado a respondê-lo.  

Importante esclarecer que não há nenhum benefício financeiro. O benefício será o retorno que 

os resultados trarão para a política de armazenamento de água, e consequentemente, para o 

desenvolvimento do Semiárido.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Christiane 

Fernandes dos Santos, Rua Campos Sales, 1628, Bairro: Santo Antônio, Mossoró/RN; email: 

chrisfernandes@ufersa.edu.br; tel: (84) 99959-9090.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

                                                           
29

 O título foi modificado após sugestão da Banca, na etapa de qualificação, passando a ser denominado “Você 

tem sede de quê? O programa de cisternas na promoção da segurança alimentar no Semiárido brasileiro”.  

mailto:chrisfernandes@ufersa.edu.br
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Os dados que você irá fornecer serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa serão assumidos pelo pesquisador e 

reembolsado para vocês. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, previsto 

ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa UFRN - Lagoa Nova Campus Central (CEP Central/UFRN) – instituição que avalia 

a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção aos participantes das mesmas 

– da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 ou (84) 

9.9193-6266, e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br. Você ainda pode ir pessoalmente à sede do 

CEP, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, na Rua 

das Artes, s/n. Campus Central UFRN. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP: 59075-000. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Christiane Fernandes dos Santos.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Tecnologias sociais como dispositivo de desenvolvimento e convivência sustentável no 

Semiárido, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Tecnologias sociais como dispositivo de 

desenvolvimento e convivência sustentável no semiárido, declaro que assumo a inteira 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido infringirei as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

_______________, _____/______/______. 

_________________________________ 

           Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO/ENTREVISTA: FAMÍLIAS BENEFICIADAS 

 

 

- OPORTUNIDADES SOCIAIS  

 

1. Identificação do entrevistado:   N.º ______ Comunidade/Município: 

______________________ 

Gênero:  Fem (  )   Masc (   ) Idade: ________ Quanto tempo mora na comunidade: 

_____________ 

N.º de filhos:_____Quantas pessoas moram na casa? ____Algum morador com menos de 18 

anos? ___________ 

A terra é própria? ______ Qual o tamanho da propriedade ou unidade de trabalho? 

_____________ 

2. Escolaridade 

(   ) Sem escolaridade (   ) Ens. Fund. Completo  (   ) Ens. Fund. Incomp. (   ) Ens. Médio 

Completo (   ) Ens. Médio Incomp. (   ) Ens. Superior 

3. Tipo de moradia 

(   ) Taipa           (   ) Tijolo sem acabamento   (   ) Tijolo com acabamento   

 

4. Qual o tipo de tecnologia de segunda água a família foi beneficiada? Quando ela foi 

implantada? E, qual foi a entidade executora? 

 

- Segurança alimentar 

5. Como era o acesso a água (beber, serviços domésticos, criação animal) antes da 

implementação da tecnologia? E como é hoje? 

6. Como era a qualidade da água consumida e utilizada nos serviços domésticos? E como é 

hoje? 

7. Que quantidade era consumida/utilizada antes e a quantidade usada hoje? 

8.  Quais fontes eram utilizadas para a água de beber e quais são utilizadas hoje? 

9.  Como era o acesso ao alimento, antes da implementação da tecnologia? E como é hoje? 

10. Como era a qualidade desse alimento? E como é hoje? 

11.  A quantidade de alimento consumido antes da tecnologia supria as necessidades da 

família? E hoje? 

12. Quais alimentos faziam parte do cardápio da família antes? E, quais fazem parte hoje? 
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- FACILIDADES ECONÔMICAS 

13. Produção: 

  

Onde plantava e o que plantava Onde planta e o que planta 

(   ) No quintal: (   ) No quintal: 

(   ) No cercado: (   ) No cercado: 

(   ) No roçado: (   ) No roçado: 

(   ) Na vazante: (   ) Na vazante: 

 

- Por que planta essas culturas? 

- Dessa produção o que e qual quantidade é utilizada para o autoconsumo familiar? E para a 

comercialização? 

- Quais culturas poderiam ser acrescentadas para melhorar a alimentação da família? 

 

Onde criava e o que criava Onde cria e o que cria 

(   ) No quintal: (   ) No quintal: 

(   ) No cercado: (   ) No cercado: 

 

- Que outros animais gostariam de criar? Por que não criam? 

- Dessa criação o quê e qual quantidade é utilizada para o autoconsumo familiar? E para a 

comercialização? 

- Quais outros produtos advém dessa produção e criação animal (Ovos, leite, queijos, doces, 

por exemplo)? Quais são incorporados à alimentação da família, e quais são comercializados? 

14. Onde comercializa a produção? É satisfeito com as formas de comercialização? 

15. A água do P1+2 é suficiente para garantir a produção e criação animal nos períodos de 

estiagem, ou é necessário recorrer a outras formas de abastecimento? Quais? 

16. Origem da renda 

Antes da tecnologia Após 

(     ) Roçado (     ) Roçado 

(     ) Criação (     ) Criação 

(     ) Aposentadoria (     ) Aposentadoria 

(     ) Cargo Público (     ) Cargo Público 



165 

 

 

(     ) Benefício social/ Quais?  (     ) Benefício social/Quais? 

17. Teve acesso a algum tipo de crédito? Qual? Para qual finalidade? 

18. Foi beneficiado com algum outro programa/ou recurso que pudesse fortalecer a produção 

advinda dessa tecnologia do P1+2? 

 

- DIMENSÃO POLÍTICA - LIBERDADES POLÍTICA 

19.  Participação em organizações e/ou grupos 

Antes da tecnologia Após 

(   ) Ass. Com. de agricultores (   ) Ass. Com. de agricultores 

(   ) Fórum popular de discussão (   ) Fórum popular de discussão 

(   ) Sind. trabalhadores rurais (   ) Sind. trabalhadores rurais 

(   ) Cooperativas de crédito (   ) Cooperativas de crédito 

(   ) Coop. de comercialização (   ) Coop. de comercialização 

(   ) Outro grupo informal  

(   ) Outro. Qual? 

(   ) Outro grupo informal  

(   ) Outro. Qual? 

20. Qual a importância de participar desses espaços? 

21. Como foi a participação da família no processo de escolha dessa tecnologia? E no 

processo de implementação? 

22. Por que foi escolhida essa tecnologia? 

23. Qual (is) membro (s) da família participou dos momentos de capacitação, intercâmbio e 

construção? 

24. Quais membros da família desenvolvem atividades na área de produção abrangida pelo 

P1+2? Quais atribuições são de responsabilidade da mulher? 

25. O essa tecnologia trouxe de mudança para a rotina da família, principalmente, na rotina 

das mulheres?   

 

 

 

 


