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As mulheres são a resistência, 

Sem feminismo não há convivência. 

 

Encontro “Mulheres do Semiárido e a 

Construção de Tecnologias Sociais de 

Convivência” 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho emergiu da necessidade de se voltar esforços para a superação do paradigma que 

considera que o desenvolvimento é unicamente ligado ao crescimento econômico alicerçado no 

uso intensivo de tecnologia convencional, o que tem invisibilizado saberes e práticas diversas 

no decorrer da história. Orientando-se, principalmente, em fundamentos de Sustentabilidade, 

Tecnologia Social e Convivência com o Semiárido, e buscando apresentar as contribuições, 

resistências e alternativas protagonizadas pelas mulheres nesse sentido, realizou-se um estudo 

de caso, de natureza aplicada, com o objetivo de conhecer os impactos ambientais, sociais e 

econômicos da utilização do Sistema Água Viva no Projeto de Assentamento Monte Alegre I – 

Upanema/RN a partir dos olhares das técnicas e agricultoras. Tal sistema é uma tecnologia 

social de reuso de água cinza que capta a água a ser reaproveitada a qual passa por uma filtragem 

até ser liberada para uso nos quintais e foi construída num esforço de entidades e de um grupo 

de mulheres agricultoras. Para atingimento do proposto, a coleta de dados foi realizada por meio 

de pesquisa exploratória, documental e bibliográfica, observação direta, entrevistas semi e não 

estruturadas, tendo uma abordagem qualitativa, que se valeu de categorização e análise de 

conteúdo para investigação dos dados. A compreensão dos dados à luz do referencial 

bibliográfico e das falas das sujeitas mostrou que o Sistema Água Viva contribuiu 

positivamente na questão da eliminação de resíduos poluentes e que as práticas de cultivo e 

criação foram alteradas após uso do sistema. A análise mostrou ainda que: a auto-organização 

local das mulheres é fator central nos processos relacionados a concepção, construção, 

utilização e manutenção da tecnologia social no local; que estes processos fortalecem a 

autonomia das mulheres e são vistos pelas agricultoras e técnicas como algo que possibilitou 

aprendizados vários, apesar de as agricultoras não se veem como pensantes da tecnologia; e  

que as agricultoras assimilam mais nitidamente o impacto monetário daquilo que produzem 

quando registram os dados referentes a sua produção, autoconsumo e trocas. A partir destes 

resultados, o trabalho aponta para a necessidade e importância de se pensar e construir 

coletivamente alternativas de convivência com o semiárido que possam alterar as relações entre 

os próprios sujeitos e destes com o ambiente. Indo mais além, evidencia-se que é urgente que 

se pense na sustentabilidade da vida a partir da criação e manutenção de condições materiais 

ou imateriais que se relacionam diretamente com a sobrevivência da natureza, propiciando uma 

valorização de bens comuns e uma socialização das tarefas do cuidado, considerando a 

realidade de grupos localizados sob a tripla dimensão de gênero, classe e raça. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Tecnologia Social. Mulheres. Água. Impactos Ambientais, 

Sociais e Econômicos. 



 

 

ABSTRACT 

 

This research emerged from the need to focus efforts to overcome the paradigm that considers 

that development is only linked to economic growth based on the intensive use of conventional 

technology, which has made invisible diverse knowledge and practices throughout history. 

Focusing mainly on the foundations of Sustainability, Social Technology, and Human 

Coexistence with the Semi-Arid and seeking to present the contributions, resistances and 

alternatives performed by women in this sense, a case study of an applied nature was did with 

the objective of knowing the environmental, social and economic impacts of using Água Viva’s 

System at Monte Alegre I Settlement Project - Upanema/RN from the perspective of female 

technicians and women farmers. This system is a gray water reuse social technology that 

captures the water to be reclaimed which is filtered through to be released for use in backyards 

and was built in an effort by entities and a group of women farmers. To achieve the proposed, 

the data collection was performed through exploratory, documental and bibliographic research, 

direct observation, semi and non structured interviews with the subjects involved, having a 

qualitative approach, which was based on categorization and content analysis to investigate the 

data. The understanding of the data in the light of bibliographical references and female 

subjects's speeches showed the Água Viva System contributed positively to the issue of the 

elimination of pollutant residues and that the cultivation and breeding practices were altered 

after using the system. The analysis also showed that: the local women self-organization is a 

central factor in the processes related to the design, construction, use and maintenance of social 

technology in the place; that these processes strengthen the women autonomy and are seen by 

women farmers and technicians as something that made possible several apprentices, although 

women farmers do not see themselves as thinking about technology; and that the women 

farmers assimilate more sharply the monetary impact of their production when they register the 

data regarding their production, self-consumption and exchanges. From these results, the work 

points to the need and importance to think about and collectively construct alternatives of 

human coexistence with the semi-arid that can alter the relations between the subjects 

themselves and those with the environment. Going further, it is evident that it is urgent to think 

about the life sustainability from the creation and maintenance of material or immaterial 

conditions that are directly related to the survival of nature, propitiating a valuation of common 

goods and a socialization of the tasks of the care, considering the reality of groups located under 

the triple dimension of gender, class and race. 

 

Keywords: Sustainability. Social Technology. Women. Water. Environmental, Social and 

Economic Impacts. 
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1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Um dos pontos principais para as sociedades humanas tem sido a discussão sobre os 

modelos de desenvolvimento. Superar o paradigma hegemônico dominante, que considera que 

o desenvolvimento é unicamente ligado ao crescimento econômico alicerçado no uso intensivo 

de tecnologia convencional, assim como seus reflexos nas mais diversas áreas têm sido questões 

para discussões teórico-políticas, enquanto que tal paradigma continua a estruturar e fortalecer 

um sistema de oportunidades desiguais e de impactos negativos diversos em várias dimensões. 

O termo desenvolvimento, conforme afirma Colombo (2004), é convencionalmente 

usado como sinônimo de progresso, modernidade e evolução, e é utilizado para explicar o 

direcionamento que há na procura por avanço material nas dimensões econômicas e 

tecnológicas. Como implicações práticas disso, podem ser citadas a produção e o consumo de 

bens materiais, e a intensificação da relação de dominação sobre as outras pessoas. Esses 

fatores, por sua vez, determinam que ser desenvolvido ou moderno significa ser industrializado, 

urbanizado e ter aparato tecnológico convencional avançado. 

Para Abramovay (2012), é cada vez mais inalcançável uma relação harmoniosa entre a 

expansão da produção de bens e serviços, e a obtenção concreta de bem-estar para as pessoas, 

comunidades e seus territórios. Manter esse modelo de desenvolvimento significa, segundo 

Silva (2006), um agravamento da degradação do meio ambiente e uma elevação das 

desigualdades sociais, o que coloca em risco as gerações presentes e futuras. 

Nesse sentindo, autores como Sachs (2008) e Capra (1996) apresentam novas propostas 

de desenvolvimento, as quais abarcam conceitos como solidariedade sincrônica e diacrônica, e 

comunidades sustentáveis, nessa ordem, e fortalecem o arcabouço teórico que se propõe a 

teorizar sobre apostas políticas capazes de visibilizar processos de produção do viver, mais do 

que, meramente, resultados econômico-financeiros. 

Os conceitos apresentados por esses autores são consonantes à definição do termo de 

desenvolvimento sustentável apresentada no Relatório Nosso Futuro Comum, também 

conhecido como Relatório Brundtland, da Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD, 1991, p. 7), o qual aponta o desenvolvimento sustentável como 

sendo aquele “(...) que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das 
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gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades” e que é predominantemente 

apresentada na academia. 

O discurso do desenvolvimento sustentável, ainda que tenha tentado incorporar 

elementos inerentes a outras dimensões, que não somente a econômica, acabou por aprofundar 

mais ainda um modelo de produção, assim como de consumo, que se alicerça em maximização 

de ganhos econômicos. Tal modelo, por meio de uma adjetivação de certos elementos utilizando 

o predicativo “verde”, a exemplo do que se nota no termo economia verde, se propõe a ser um 

novo caminho no sentido de alteração do modelo de desenvolvimento ainda hoje em voga, mas 

não apresenta, necessariamente, uma proposta de mudança sistêmica na estrutura desse modelo. 

Suplantar o paradigma do desenvolvimento como sendo sinônimo de crescimento 

econômico e também avançar no que hoje se propõe como alternativas a esse modelo passa por 

considerar a importância de ter como central a pauta da sustentabilidade da vida. Dentro dessa 

conjuntura forjada em crise que se manifesta profundamente na economia, refletindo-se 

diretamente na questão ambiental-ecológica, é cada vez mais urgente considerar que essa forma 

de desenvolvimento afeta diretamente a vida de grupos que marginalizados, sobretudo aqueles 

localizados sob a tripla dimensão de gênero, classe e raça, os quais necessitam de condições 

materiais e imateriais que se relacionam diretamente com a sobrevivência da natureza para 

manutenção de suas existências. 

As mulheres têm construído ao longo do tempo propostas que vão de encontro a lógica 

que relaciona desenvolvimento exclusivamente a ganhos econômicos, organizando-se em 

resistências, construções e conquistas de espaços onde se viva sem pobreza e sem desigualdade, 

com respeito às tradições e culturas, proteção à biodiversidade e aos bens comuns, entretanto 

seus saberes e práticas têm sido invisibilizadas no decorrer da história. A despeito das denúncias 

e do esforço coletivo das mulheres, esse modelo de desenvolvimento hegemônico continua a 

reproduzir uma construção que é excludente, o que evidencia, ainda mais, a importância de se 

fomentar pesquisa e ações no sentido de criação de estratégias, mecanismos, iniciativas e, numa 

ótica macro, um outro sistema que modifique estruturalmente o modelo atual de 

desenvolvimento e, por conseguinte, os reflexos deste na área econômica, e se paute em outras 

formas de sociabilidade, priorizando também as áreas ambiental, social, política e cultural. 

Essas novas estratégias e alternativas, para Shiva (2003, p. 161), desconstroem a tríade 

do “desenvolvimento = modernização = ocidentalização” no sentido em que se respaldam no 

argumento que todas as sociedades tiveram sistemas científicos e tecnológicos nos quais seu 

desenvolvimento se alicerçou e fomentaram uma pluralidade de formas de saber e de fazer, não 
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somente aquelas que geopoliticamente pertencem ao Norte ou que passaram por processos 

acentuados de modernização por meio de industrialização ou urbanização. 

Shiva (2003) ainda afirma que é importante que haja o reconhecimento dos direitos da 

comunidade à biodiversidade e que as contribuições das e dos agricultores para a evolução e 

proteção da biodiversidade também sejam consideradas, fazendo com que estas contribuições 

sejam admitidas não como primitivas, mas sim futuristas. Além disso, conforme o que é trazido 

pelo relatório What Now: Another Development, da Dag Hammarskjöld Foundation (1975), é 

necessário que políticas e práticas para a tecnologia nos domínios da ciência e tecnologia sejam 

submetidas ao controle social e orientadas para a satisfação de premissas de um outro 

desenvolvimento. 

No Brasil, a partir do início dos governos do campo democrático-popular, período 

iniciado a partir do ano de 2003, com os governos de Luiz Inácio Lula da Silva seguidos pelos 

de Dilma Rousseff, nota-se que há uma inflexão na conjuntura nacional no que se refere a 

prioridades do Estado para o desenvolvimento do país. A temática social passa a figurar no 

grupo de áreas estratégicas do governo, na tentativa de dar respostas a demandas históricas do 

conjunto da sociedade brasileira, que tem sua organização marcada por acentuadas 

desigualdades, e é nesse ambiente que, conforme afirma Butto (2017, p. 196 e 197): 

[...] constituiu-se uma agenda democrática para o desenvolvimento rural 

brasileiro, com a implementação, num ambiente de intenso diálogo social, de 

um conjunto de políticas públicas diferenciadas para a agricultura familiar, 

nas áreas da reforma agrária, do apoio à produção sustentável, do 

desenvolvimento territorial e das políticas de promoção da igualdade e 

autonomia das mulheres rurais. [...] especialmente, em torno das pautas 

apresentadas pela Marcha das Margaridas1. 

Tentando se aproximar de uma construção orientada para crescimento econômico que 

pudesse ocorrer impulsionando uma distribuição de renda e, também, elevação do salário e do 

emprego, numa perspectiva de soberania econômica e política para o país, os governos desse 

campo acabaram por não conseguir viabilizar uma mudança sistêmica na matriz produtiva do 

Brasil, fazendo com que o desenvolvimento continuasse dissociado de uma sustentabilidade 

ecológica e também de um acesso democratizado a várias estruturas do país. 

                                                 
1 Mobilização de mulheres rurais que passou a ocorrer a partir do ano 2000 e que aglutina organizações de mulheres 

mais vinculadas com o movimento sindical, entre as quais, movimentos autônomos de mulheres e a Secretaria de 

Mulheres da Contag, que é responsável pela coordenação da Marcha. Já ocorreram cinco edições da Marcha das 

Margaridas (BUTTO, 2017). 
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Apesar de terem existido alterações e inserções de repartições2 no planejamento público 

que possibilitaram a criação e manutenção de políticas e alternativas para grupos antes 

invisibilizados (mulheres e população negra, por exemplo) no que se refere a atenção do 

governo e, também, reconhecendo que estas indicaram a abertura de vias para fortalecimento 

de um processo de desenvolvimento social includente, nos diversos níveis e áreas, é necessário 

observar que apenas isso não assegurou que houvesse efetividade no atendimento das demandas 

de minorias sociais. 

O não equacionamento por completo das assimetrias sociais existentes no campo e na 

cidade, assim como a manutenção de ações que divergiam do escopo de um projeto social 

includente, como a destinação limitada e disputada de recursos específicos para os setores 

responsáveis por pensar e executar políticas para as minorias aqui já citadas, ainda figuravam 

no panorama do país, cenário que foi negativamente agudizado a partir de 2016, com a ruptura 

do Estado democrático constitucional de direito. 

Considerando o contexto histórico recente e a conjuntura atual, nota-se a centralidade 

da necessidade de se promover e incentivar a apropriação do conhecimento técnico-científico 

por meio de outra lógica, colocando-se esta pauta, mais ainda, como um imperativo. Isso aliado 

ao direcionamento de esforços para pensar alternativas para novas tecnologias, para que estas 

possam fazer a ligação entre as necessidades humanas e os recursos naturais de maneira 

consonante a uma proposta que supere o padrão vigente insustentável de desenvolvimento, 

fomentando a inclusão social e a disseminação de conhecimentos principalmente entre as 

populações em situação de vulnerabilidade social. 

Aspectos relativos à ciência, à tecnologia e, por conseguinte, à importância dessas na 

definição das condições de vida das populações extrapolam, nesse sentido, o campo acadêmico 

e passam a estar no centro de atenção e interesse do conjunto da sociedade. Esse fato aliado à 

necessidade de se colocar o processo tecnocientífico no contexto social e a defesa da 

participação democrática na orientação do seu desenvolvimento demarcam características dos 

estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), conforme afirmam Palacios et al. (2001). 

Apresenta-se nesse cenário um processo de produção de Tecnologia Social (TS) que, de 

acordo com a definição trazida pelo Institudo de Tecnologia Social (ITS, 2004, p. 130), trata-

                                                 
2 Data desse período a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres e também da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ambas com 

status de ministério, o que aponta o direcionamento desse novo ciclo político. No âmbito das ações voltadas para 

Ciência e Tecnologia, foi também durante os anos do primeiro governo do campo democrático-popular que foi 

criada a Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social. 
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se de “um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas 

na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão 

social e melhoria das condições de vida”. 

As autoras Fernandes e Maciel (2010) afirmam que as tecnologias sociais, abarcando a 

sustentabilidade socioambiental e econômica, a participação direta da população envolvida no 

processo, a capacidade de atender necessidades sociais específicas, a acessibilidade e a 

apropriação da tecnologia, entre outros, se propõem a reverter a tendência vigente da tecnologia 

capitalista convencional e a ser mais um instrumento na superação das adversidades na história 

da humanidade. Essas características apontam que tais tecnologias atendem a uma necessidade 

explicitada por Shiva (2003, p. 111) de dar “apoio aos modos de vida e sistemas de produção 

que se baseiam na preservação da diversidade e que têm sido marginalizados pelo modelo 

dominante de desenvolvimento”. 

Inserido no contexto de criação e utilização de tecnologias convencionais, o semiárido 

brasileiro é um espaço do território nacional marcado pelas contradições do desenvolvimento e 

que, por longo período, vivenciou o paradigma de combate à seca. Este se originou a partir dos 

acentuados impactos sociais, ambientais e econômicos para a população regional que viveu 

durante a seca de 1877, que perdurou até 1879, ficando conhecida como a “grande seca”, de 

acordo com o que expõe Carvalho (2010). A partir desse marco, a seca passa a ser considerada 

um acontecimento meteorológico irregular, sendo tida como um traço típico de uma natureza 

hostil. Complementarmente, a autora afirma que surge um cenário de ações imediatistas e 

assistencialistas para mitigação dos efeitos da seca sobre a população, principalmente aquela 

parcela que habita o território rural. Essas ações alicerçaram-se no sentido de se conhecer e 

dominar a natureza, fazendo emergir ações de correção hídrica, o que se denominou de combate 

à seca. 

Apesar de ter atuado com o entrave da restrição da disponibilidade de água, propiciando 

a permanência da população no semiárido, a política de combate à seca não fomentou a 

produção de alimentos, o que, por sua vez, aumentou os efeitos das secas (CARVALHO, 2010). 

Buscando renovar as propostas para o desenvolvimento no semiárido brasileiro, desde 

a primeira metade do século XX, vem sendo elaborado um conjunto de ideias críticas sobre as 

formas convencionais e predominantes de intervenções na realidade do semiárido. A partir da 

década de 1980, passam a existir tentativas de resgate e desenvolvimento de propostas e práticas 

que se orientam na imbricação da sustentabilidade do desenvolvimento com a convivência com 

o semiárido (SILVA, 2006). 
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O novo paradigma da convivência com o semiárido, que procura respeitar as culturas e 

saberes locais fazendo uso de tecnologias e procedimentos apropriados à conjuntura climática, 

envolve uma matriz de ações que se inter-relacionam com vistas à sustentabilidade e a justiça 

social e ambiental. Dessa maneira, as questões da terra, da permanência no campo, da sucessão 

rural, das sementes, dos alimentos, da educação no campo, da divisão do trabalho, bem como 

da água entrelaçam-se no desenvolvimento de estratégias para o semiárido. 

No que se refere à água, a lógica de convivência com o semiárido volta-se para a 

descentralização de seu acesso por meio de soluções tecnológicas que consideram a realidade 

do bioma no qual está inserida a região, caatinga. Para além disso, conforme afirma Pereira, M. 

(2016), a cultura do estoque de água de chuva, de sementes e de alimentos para pessoas e 

animais, aliada à preservação dos recursos naturais, o fortalecimento da agricultura familiar e 

o estímulo à agricultura agroecológica são outros elementos presentes nessa perspectiva de 

desenvolvimento para a região semiárida. 

Ainda sobre o contexto de escassez de água no semiárido nordestino e considerando a 

realidade de inexistência de serviços de água potável e esgotamento sanitário, e esse novo 

conjunto de ações de convivência que expressam a tentativa de um novo modelo de 

desenvolvimento para a região, Schaer-Barbosa, Santos e Medeiros (2014) apontam que o reuso 

agrícola planejado de água insere-se como uma alternativa de valorização da atividade agrícola 

na região e que, apesar da literatura do tema apontar que o reuso de água é importante para a 

gestão de recursos hídricos, a prática ainda é embrionária no Brasil e sua regulamentação ainda 

é incompleta, nas escalas nacional e estadual. 

Tecnologias sociais, no cenário do semiárido, região inserida nessa nova perspectiva de 

relações com o ambiente, podem viabilizar o acesso e distribuição de maneira democratizada 

de elementos essenciais, como a água, para a existência e resistência dos povos desse território. 

Envolvendo aspectos materiais, sociais, ambientais, econômicos e políticos diversos, as 

tecnologias sociais são pensadas e executadas por sujeitos e organizações várias e esta 

configuração pode levar a entendimentos múltiplos de quais seriam seus impactos. 

No Rio Grande do Norte (RN), estado que tem, aproximadamente, 95% de seu território 

localizado no semiárido nordestino e com a realidade de estiagens constantes, foi construída, 

em 2013, uma tecnologia social de reuso de água cinza, que é aquela oriunda de atividades 

domésticas, como lavagem de louça e roupa. 
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A tecnologia nasceu como fruto de esforços do Centro Feminista 8 de Março (CF8), 

organização não governamental (ONG) localizada na cidade de Mossoró/RN; da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA); do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais (STTR) de Upanema/RN; e de um grupo de mulheres agricultoras do Projeto de 

Assentamento (PA) Monte Alegre I, na zona rural deste município, e utilizou-se de 

cofinanciamento da União Europeia, por meio do projeto “Mulheres do Quintal ao Mar” dentro 

de um cenário de campo fértil para ações de convivência com o semiárido, criado e fortalecido 

a partir de 2003, quando do começo dos governos do campo democrático-popular, mas que, 

ainda assim, não conseguiu romper por completo com a lógica de grandes obras para combate 

à seca3. 

O Água Viva, nome dado à tecnologia, foi construído a partir das experiências das 

mulheres locais e consiste em um sistema que é responsável por captar a água a ser 

reaproveitada para que esta passe por uma filtragem até ser liberada para irrigação de frutas e 

hortaliças nos quintais. O sistema foi criado com a proposta de trabalhar com mulheres rurais, 

tendo sido o projeto acompanhado, também, por mulheres técnicas, com vistas a contribuir na 

superação de uma discussão de gênero que não incide de maneira sistemática em questões 

estruturais. 

O filtro é feito com material disponível na comunidade, cujas quantidades e melhor 

época para coletar são decididas pelas mulheres que lá moram, e foi instalado inicialmente em 

habitações do PA Monte Alegre I, tendo a sua implementação ampliada para o município de 

Tibau, também no Rio Grande do Norte, porém não completamente finalizada. A tecnologia 

social, segundo informações compartilhadas via Centro Feminista 8 de Março (CF8, 2016), tem 

o objetivo de amenizar o esforço das mulheres na busca da água, realizar o escoamento da água 

cinza, contribuir com o saneamento dos quintais e, principalmente, propiciar criação de 

pequenos animais e produção agroecológica de alimentos para consumo próprio, garantindo 

soberania alimentar, e também para geração de renda, por meio da auto-organização em busca 

de autonomia e convivência com o semiárido. 

A inserção das mulheres no meio produtivo que é propiciada pela construção e uso do 

Sistema Água Viva ao fomentar o acesso, o gerenciamento e a valorização da água, ampliando 

a compreensão e a prática de um convívio solidário com o semiárido, promove impactos em 

                                                 
3 Como exemplos, podem ser citadas a transposição do rio São Francisco e o perímetro irrigado Santa Cruz do 

Apodi, que é um projeto do Ministério da Integração Nacional (MI), sob responsabilidade do Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), evidenciando a implementação de ações divergentes no que se 

refere a propostas para desenvolvimento da região semiárida do Brasil. 
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várias dimensões na vida dessas mulheres, do seu arredor e da comunidade. Tais impactos são 

vistos e compreendidos de maneiras diferentes pelas sujeitas envolvidas no processo de 

idealização, construção e uso da tecnologia, sejam elas as agricultoras ou as técnicas. 

Buscando vislumbrar quais as contribuições da tecnologia social para a perspectiva de 

convivência com o semiárido a partir de diferentes olhares, bem como verificar os 

desdobramentos desta, dentro do cenário abordado, o estudo se propõe a elucidar o seguinte 

questionamento: quais são os impactos ambientais, sociais e econômicos da utilização do 

Sistema Água Viva no PA Monte Alegre I, de Upanema/RN, a partir dos olhares das técnicas 

e agricultoras? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Conhecer os impactos ambientais, sociais e econômicos da utilização do Sistema 

Água Viva no PA Monte Alegre I – Upanema/RN a partir dos olhares das técnicas e 

agricultoras. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever características gerais do campo de estudo, focando-se naquelas que se 

referem à convivência com o semiárido brasileiro, as tecnologias sociais utilizadas e a 

agricultura; 

 Apresentar e caracterizar as alternativas de abastecimento de água já utilizadas 

no campo de estudo; 

 Caracterizar o Sistema Água Viva e as sujeitas envolvidas; 

 Conhecer como as técnicas e as agricultoras veem as consequências da utilização 

do Sistema Água Viva no PA Monte Alegre I – Upanema/RN; 

 Identificar os impactos ambientais, sociais e econômicos da utilização do 

Sistema Água Viva no campo de estudo, a partir dos olhares das técnicas e agricultoras, com 

base nos fundamentos teóricos abordados no estudo. 
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1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A criação e aprimoramento de tecnologias e artefatos voltados a gerar alternativas 

tecnoprodutivas tem sido uma das características principais da engenharia, que se utiliza dos 

mais diversos ramos do conhecimento para construir, manter e otimizar processos, materiais e 

sistemas, em linhas gerais. Grande parcela dessas tecnologias criadas baseia-se na ideologia de 

desenvolvimento hoje hegemônica, que tem como diretriz central o pensamento monocultural. 

Este pensamento, segundo Shiva (2003), desconsidera localização geográfica, diferenças entre 

ecossistemas e características de cada população, que possui organização social e políticas 

próprias, bem como tradições de cultivo da terra e cuidado da biodiversidade, que inclui respeito 

aos ciclos da vida. 

Bazzo (2016, p. 82) aponta que, nesse cenário, fatos como a seca, as guerras, a fome e 

outras adversidades tem sido “a tônica de uma civilização que se orgulha das conquistas 

tecnológicas encantadoras, ainda que seja negado o direito de usufruto de suas benesses a uma 

gigante parte da população mundial”, o que evidencia um distanciamento entre ciência e grande 

parte da sociedade. Essa nítida separação é prejudicial, pois dificulta que seja percebido o 

fundamental papel da ciência no desenvolvimento humano. 

Indo de encontro a essa lógica, figura-se como outro caminho a ser construído e trilhado 

a concepção, implementação, manutenção, melhoria e replicação de ideias e tecnologias que 

considerem a comunidade como parte ativa no processo, levando em consideração fatores como 

a vulnerabilidade social, a natureza cultural e o envolvimento de participantes locais. Esse 

arranjo próprio das tecnologias sociais permite estabelecer relação entre o conhecimento 

científico e o saber popular, entre teoria e práxis. 

Tais tecnologias têm como um de seus objetivos, conforme Fernandes e Maciel (2010), 

transformar a orientação vigente da tecnologia capitalista convencional, apresentando 

alternativas para a soluções de variadas problemáticas sociais, levando em consideração as 

especificidades das realidades locais e suas organizações coletivas, incorrendo em 

melhoramento das condições das pessoas envolvidas com a tecnologia social. 

O semiárido nordestino, território que outrora tinha imagem diretamente associada à 

fome, pobreza e atraso econômico devido a suas características físico-climáticas, tem 

experienciado ações com vistas a práticas alternativas, as quais envolvem os saberes locais, 
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para mitigar problemas historicamente existentes no espaço, como questões relativas à 

disponibilidade e uso da água, as quais são consideradas, de acordo com Azevedo (2014), 

obstáculos para o desenvolvimento local a serem superados.  

No tocante a práticas ligadas à questão hídrica no semiárido, podem ser citadas aquelas 

que se estabelecem por meio do reuso de água. Schaer-Barbosa (2012) afirma que o sucesso na 

implantação de práticas de reuso não depende apenas da sua viabilidade ambiental, técnica e 

econômica. Para além disso, a autora aponta que é necessário um aporte para o conjunto da 

sociedade que será afetado indireta ou diretamente pelo reuso, possibilitando que projetos não 

fracassem antes mesmo de sua execução, devido a fatores como oposição de determinados 

segmentos sociais, os quais não estão cientes das vantagens do reuso, e possíveis riscos à saúde 

humana e ao meio ambiente a serem gerenciados. 

Nesse sentido, também é importante ressaltar que embora ações estejam voltadas para 

implantação de infraestruturas que possam ofertar água em quantidade satisfatória para o 

abastecimento da população, segundo aponta Pádua (2013 apud Azevedo, 2014, p. 14), de 

maneira geral, estas ações “ainda são insuficientes para resolver os problemas decorrentes da 

escassez de água, o que faz com que as populações continuem vulneráveis à ocorrência de 

secas”. 

Baptista e Campos (2013, p. 46) sobre o contexto do semiárido apontam que há a 

necessidade de “um debate mais profundo sobre quais são as necessidades de seu povo e qual 

a concepção de desenvolvimento que corresponde e impulsiona a justiça, a equidade, a 

segurança alimentar e nutricional e a vida de toda população do semiárido, especialmente dos 

mais pobres”. 

Dessa maneira, a relevância de um estudo que se propõe a compreender os impactos 

ambientais, sociais e econômicos do uso de uma tecnologia social de reuso de água cinza em 

quintais localizados na região do semiárido nordestino é evidenciada quando se percebe que 

são necessárias novas alternativas para o desenvolvimento regional e que estas somente serão 

construídas se houver o forte entrelaçamento entre diversas formas de conhecimentos. 

Hoje, é evidente a relevância de se saber sobre tecnologia, uma vez que as relações 

sociais, tendo como pano de fundo a tecnologia, têm, hoje, proporções antes inimagináveis, o 

que sublinha ainda mais a necessidade de se priorizar uma análise mais substancial nas 

discussões realizadas nessa área (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2000). Isso que faz com 

que seja necessário estudar a relação de entrelaçamento e reciprocidade que há entre ciência, 
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tecnologia e sociedade para além da aplicação da clássica relação linear entre elas (PALACIOS 

et al., 2001). 

Quando novas alternativas tecnológicas se orientam pelo paradigma de convivência com 

o semiárido e são protagonizadas pelas mulheres, que no transcorrer da história tem sido 

invisibilizadas e suas ações inferiorizadas, coloca-se, também, como importante sistematizar e 

registrar a experiência dessas sujeitas no meio produtivo, seja participando do processo de 

criação de uma tecnologia, seja construindo ou utilizando-a, evidenciando a questão de 

demarcação política que há nessas tecnologias. 

Cabral (2008) afirma que não se deve evitar intencionalmente uma discussão que 

envolva gênero, pois a demarcação do conhecimento e suas ligações com o poder devem ser 

considerados nas análises que se faz da construção da ciência e da tecnologia. O alheamento e 

a destituição do gênero não acontecem à parte e se alinham às históricas relações desiguais entre 

homens e mulheres. 

Agricultoras, diuturnamente, inventam e reinventam as práticas agrícolas como um 

novo modelo de socialização dentro do semiárido e as tecnologias sociais têm papel central 

nisso, ao apresentarem novos caminhos para resoluções de problemáticas, rompendo com o 

modelo convencional e dominante, trazendo para o centro as sujeitas, e as características dos 

locais para os quais estão sendo pensadas e construídas. 

As tecnologias voltadas para os quintais são um exemplo disso. Estas têm um olhar que 

compreende o entorno da casa como sendo um sistema de cultivo diversificado e relações 

várias, capaz de reduzir os riscos econômicos da instabilidade climática do semiárido, de 

influenciar positivamente na soberania alimentar dos povos locais, e incluir o gênero nessa 

realidade, afirmando o que historicamente acontece: mulheres semeando e produzindo em seus 

quintais. 

Viver, conviver e resistir no semiárido é se contrapor a uma lógica que tenta impelir a 

população a abandonar esse território ou, então, a ceder a iniciativas que têm como orientadoras 

ações que se sustentam na modificação do ambiente, e não na alteração das práticas, pessoas e 

métodos produtivos. 

Então, é na perspectiva de subsidiar um possível avanço no que se refere à concepção 

e execução de outras tecnologias sociais para o local e, também, tornar visíveis aspectos que 

possam contribuir para a sustentabilidade no trabalho das sujeitas envolvidas que este trabalho 

se insere. Somado a isso, a possibilidade de que a pesquisa possa ser um meio facilitador no 
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processo de entender quais são as contribuições da tecnologia social para a perspectiva local 

de convivência com o semiárido, como também auxiliar no processo de compreensão de quais 

melhorias podem ser propostas para as práticas das técnicas e agricultoras, estes grupos 

atuando em conjunto ou separadamente, também se apresentam como argumentos para 

respaldar o estudo. 

Considerando o contexto exposto, academicamente, esta pesquisa se situa no campo dos 

estudos de engenharia que buscam se debruçar sobre questões que possam contribuir com o 

desenvolvimento social do país, a fim de reduzir o distanciamento que há entre a academia, 

profissionais e setores populares. Isto corrobora com o que é afirmado por Bazzo (2016), 

quando este argumenta que é necessário desconstruir o confronto de importância das áreas do 

conhecimento, que coloca um abismo entre o técnico e o humano, distanciando-se da 

interdisciplinaridade educacional e reforçando estudos voltados para retornos exclusivamente 

econômicos. 

 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está estruturado em quatro (6) partes: 

 Capítulo 1 – Apresentação da pesquisa: contempla a problematização, os 

objetivos geral e específicos e justificativa da pesquisa; 

 Capítulo 2 – Fundamentos sobre Sustentabilidade; Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS); Tecnologia Social (TS) e Semiárido Brasileiro: trata-se do arcabouço 

teórico que serve de base para o desenvolvimento do estudo. São abordados os quatro grandes 

temas que dão nome ao capítulo. Esses temas subdividem-se em tópicos que vão desde visões 

sobre sustentabilidade, passando pela abordagem da visão clássica e dominante da ciência e da 

tecnologia, histórico e bases conceituais da CTS, e as mulheres no processo tecnológico; 

compreendendo também antecedentes e conceituação da TS e, por fim, aspectos sobre a 

mudança de paradigma do “combate à sexta” à “convivência com o semiárido”, sobre água, o 

trabalho das mulheres e alternativas construídas no local; 

 Capítulo 3 – Trajetória da pesquisa: discute a construção metodológica da 

pesquisa, trazendo os passos seguidos para alcance dos objetivos propostos, abrangendo a 

descrição da caracterização da pesquisa e da coleta de dados; as etapas da pesquisa, quais sejam: 
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entrando no campo, ficando no campo e saindo do campo; o registro, organização e análise dos 

dados, e um quadro representativo do estudo; 

 Capítulo 4 – Descrevendo a realidade: apresenta descrição do campo de 

estudo, do Sistema Água Viva e das mulheres envolvidas na pesquisa; 

 Capítulo 5 – Impactos ambientais, sociais e econômicos: os olhares das 

técnicas e agricultoras: traz a dimensão ambiental, social e econômica dos impactos do uso 

do Sistema Água Viva a partir dos olhares das técnicas e agricultoras; 

 Capítulo 6 – Considerações Finais: contempla as conclusões, traçando algumas 

reflexões sobre os elementos centrais do trabalho, apresentando suas limitações e também 

considerações para trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTOS SOBRE SUSTENTABILIDADE; CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE (CTS); TECNOLOGIA SOCIAL (TS) E SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

Neste capítulo, apresentam-se os principais fundamentos que orientaram o 

desenvolvimento da pesquisa. Estrutura-se um referencial teórico historicizado sobre 

sustentabilidade e outras perspectivas da questão ambiental, onde se apresentam, também, 

críticas aos conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Sublinha-se aqui a 

questão da sustentabilidade da vida trazida pela economia feminista e pelo ecofeminismo, ao 

defender a necessidade de estabelecimento de um novo paradigma que se baseie numa relação 

dinâmica e harmônica entre humanidade e natureza, na valorização de bens comuns e 

ressignificação do conceito de trabalho. 

Para subsidiar a discussão sobre TS, são apresentados aspectos sobre CTS, que faz uma 

crítica à visão clássica e dominante da ciência e da tecnologia, e em sua construção explicita o 

caráter político de uma tecnologia, que não é só uma técnica, mas uma escolha política que tem 

determinadas implicações sociais, não sendo neutra. 

Em seguida, discorre-se sobre TS, explicitando seus antecedentes e as conceituações, 

trazendo um breve histórico das discussões e práticas de TS no Brasil. 

Por fim, discute-se sobre o semiárido brasileiro, apresentando o histórico e 

características inerentes ao combate à seca e a convivência com o semiárido, lógicas que 

disputam a realidade local, distribuindo territórios, terra, condições de vida e poder de maneiras 

diferentes. A partir do debate realizado sobre a convivência, é discorrido sobra a questão da 

água, do trabalho das mulheres e são apresentadas alternativas construídas no semiárido que 

contém elementos que se aproximam da tecnologia social estudada neste trabalho ou de algum 

elemento construtivo desta. 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE E OUTRAS PERSPECTIVAS DA QUESTÃO AMBIENTAL 

 

Ligado à discussão sobre a questão ambiental, o debate sobre os modelos de 

desenvolvimento se faz necessário, considerando que este organiza a maneira como as 

sociedades interagem entre si e também orienta as atividades humanas nas mais diversas áreas: 

econômica, ética, política, ideológica, social, cultural, tecnológica, ecológico-ambiental. 
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Conforme Colombo (2004), o desafio atualmente é superar um modelo de desenvolvimento que 

está levando a humanidade para a extinção de seu habitat, questionando, para tanto, os modelos 

que se apresentam como novos, para que seja possível tornar a vida mais saudável para todas 

as pessoas, tanto no presente como no futuro. 

Bezerra (2013) afirma que a necessidade de demarcação de uma política de 

sustentabilidade ao tratar dos bens da natureza ou recursos naturais e da sustentabilidade social 

passou a ser consenso no debate sobre o conceito de desenvolvimento hoje. 

Complementarmente, diz que é necessário pensar sobre uma ideia de um modelo de 

desenvolvimento ecologicamente sustentável, socialmente justo, culturalmente diverso e 

economicamente viável que se sobressaia nessas discussões. 

Ao tratar sobre o desenvolvimento, Sachs (2008, p. 25) afirma que este: 

[...] não se presta a ser encapsulado em fórmulas simples. A sua 

multidimensionalidade e complexidade explicam o seu caráter fugidio. Como 

seria de se esperar, o conceito tem evoluído durante os anos, incorporando 

experiências positivas e negativas, refletindo as mudanças nas configurações 

políticas e as modas intelectuais. 

Há, hoje, a proposição de abordagens que, considerando o desenvolvimento sustentável 

um caminho para se chegar à sustentabilidade, buscaram abarcar várias searas do conhecimento 

e não se restringem apenas a teorias economicistas, na perspectiva de que um processo de 

desenvolvimento que pode levar a mudanças estruturais naquilo que as sociedades produzem. 

Acercando-se do debate sobre desenvolvimento sustentável, Bezerra (2013) afirma que, 

ocupando posição central nas discussões acadêmicas, políticas e em organismos internacionais, 

a discussão sobre desenvolvimento se orienta em, no mínimo, três visões teórico-políticas. 

Resumidamente, a autora indica que a primeira visão prevaleceu no século XIX e nos 

cinquenta primeiros anos do século XX e compreende a noção de desenvolvimento como 

sinônimo de progresso e crescimento econômico, industrial e tecnológico. Na segunda metade 

do século do século XX, surge a noção de sustentabilidade, presente na ideia de 

desenvolvimento sustentável, sendo esta a segunda visão. Por último, o terceiro e atual debate 

diz respeito às chamadas teorias emergentes, nas quais a noção de desenvolvimento como 

liberdade se sobressai. 

No mesmo sentido de trazer elementos que possam ajudar na compreensão do 

desenvolvimento, Veiga (2008) aponta que há três tipos básicos de respostas para a indagação 

de como pode ser entendido o desenvolvimento. O mais frequente é tratar o desenvolvimento 
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como sinônimo de crescimento econômico. Outro padrão de resposta seria o de afirmar que o 

desenvolvimento não passa de crença, mito ou manipulação ideológica. A terceira via seria 

tentar explicar que o desenvolvimento nada se trata de um mito e não pode ser definido como 

crescimento econômico, havendo um caminho do meio para tal. 

Entender o inter-relacionamento histórico, teórico e de práxis que há entre 

desenvolvimento, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável mostra-se, então, como 

elemento central para que se possa subsidiar um debate mais profundo sobre a questão 

ambiental, não esgotando apenas o assunto em reflexões de apenas uma área. Os seguintes 

subtópicos deste item se propõem a fazer este debate, não pretendendo aqui esgotá-lo. 

 

2.1.1 Desenvolvimento como crescimento econômico: a primeira visão 

 

O desenvolvimento como sinônimo de progresso e de crescimento econômico, industrial 

e tecnológico foi uma visão que predominou em todo o século XIX e a primeira metade do 

século XX (BEZERRA, 2013). Remontando o contexto histórico do século XIX, a autora 

afirma que podem ser destacadas a consolidação da Revolução Industrial capitalista e revolução 

ideológica do Século das Luzes como sendo os marcos históricos relacionados ao mundo 

moderno e ao desenvolvimento econômico. A autora ainda argumenta que desde este período 

até meados do século XX, o desenvolvimento baseado no crescimento econômico e no 

progresso deu subsídios para o planejamento estatal e sua intervenção. 

Sobre o panorama que se tinha até o início da década de 60 do século XX, Veiga (2008) 

afirma que este era, por um lado, o de poucas nações desenvolvidas que tinham riqueza devido 

à industrialização, o que respaldava a não distinção até então vigente entre desenvolvimento e 

crescimento econômico, e, por outro lado, de países que continuavam em situação de 

subdesenvolvimento, nos quais o processo de industrialização não havia começado ou era 

embrionário. 

Até o final do século XX, então, a literatura reforçava a ideia de que desenvolvimento e 

crescimento econômico eram simples sinônimos, paradigma da ciência econômica 

convencional (VEIGA, 2008). Nessa época, com o objetivo de aumentar a produção, o consumo 

e a riqueza, que formavam um tripé econômico, as políticas e ações econômicas se orientavam 

pelo uso intensivo de recursos e sustentar esse modelo era o grande desafio para o 

desenvolvimento da sociedade (SILVA, 2005). 
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Para Abramovay (2012), essa concepção de desenvolvimento, que implica na ideia de 

crescimento incessante da geração de bens e sua aquisição, vai de encontro aos limites que os 

ecossistemas impõem à expansão dos sistemas produtivos. Essa proposta de desenvolvimento 

demonstra-se também na exploração dos recursos naturais, na retirada de autonomia de cada 

povo em seu próprio espaço e num cenário no qual a biosfera está submetida a pressões 

insuportáveis, segundo o que afirmam, respectivamente, Leff (2000), Porto-Gonçalves (2004) 

e Veiga (2008). 

Sachs (2008) trata os apoiadores dessa visão como fundamentalistas de mercado e 

afirma que estes consideram, implicitamente, o desenvolvimento como um conceito 

redundante, pois este viria naturalmente do crescimento econômico, devido ao efeito cascata. 

Quando começou a se tornar nítido que o acentuado crescimento econômico ocorrido 

durante a década de 1950 em vários países semi-industrializados não implicou em, 

necessariamente, maior acesso de populações pobres a bens culturais e materiais, como via nos 

países tidos desenvolvidos (VEIGA, 2008), surgiu o intenso debate sobre o sentido do vocábulo 

desenvolvimento. 

 

2.1.2 Desenvolvimento com o imperativo sustentável: o início das discussões sobre 

sustentabilidade 

 

A segunda visão, surgida em meados do século XX, e ainda em construção, construiu-

se da ideia de sustentabilidade. Esta constituiu-se como um primeiro deslocamento em relação 

às teorias que tratavam o crescimento econômico como única referência para atestar o 

desenvolvimento de um país (BEZERRA, 2013). 

A poluição, o tráfego e barulho, consequências negativas da industrialização, passam a 

afetar a classe média dos países ricos, que compunha, nos anos de 1960, a maior faixa da 

população dessas nações. Tal classe, cuja educação e grau de liberdade permitiram acessar e 

explorar alternativas políticas para mostrar sua insatisfação, encontrava-se numa situação em 

que precisava alterar suas prioridades para mudar seu modo de vida, que vinha se baseando 

num crescimento econômico ininterrupto de 20 anos, onde as necessidades básicas vinham 

sendo supridas (LAGO, 2013). 
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Bezerra (2013) afirma que a partir dos anos 70, ocorrem mudanças na forma de tratar o 

desenvolvimento impulsionadas, principalmente, pelo fortalecimento dos movimentos sociais, 

o surgimento do ambientalismo, a realização de importantes conferências internacionais, bem 

como elaboração e divulgação de documentos avaliativos das contradições geradas pela noção 

de desenvolvimento igual a crescimento econômico. 

Data desta época a Conferência de Estolcomo, ocorrida em 1972, também conhecida 

como Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. Este evento foi o 

primeiro grande encontro organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) a focar-se 

sobre questões ambientais (LAGO, 2013). Sachs (2009) afirma que durante a preparação desta 

reunião, duas posições opostas foram assumidas por dois grupos: o das pessoas que previam 

abundância e o dos catastrofistas.  

O primeiro grupo compreendia as pessoas que consideravam que as preocupações com 

o meio ambiente retardariam e tolheriam o empenho dos países em desenvolvimento para 

alcançar a industrialização e a ideia de que sempre poderiam ser concebidas soluções técnicas 

para manter o progresso material das sociedades era presente. Do outro lado diametralmente 

oposto, os catastrofistas acreditavam que, caso os crescimentos econômico e demográfico não 

fossem estagnados, uma grande tragédia aconteceria (SACHS, 2009). 

Na Conferência de Estolcomo, ambos posicionamentos foram descartados. O encontro 

representou uma evolução histórica, pois o plano internacional e plano interno de grande 

número de países no que se refere às discussões sobre a questão ambiental foi alterado e também 

porque a questão ambiental passou a ser discutida cada vez mais considerando o contexto 

político e econômico (LAGO, 2013). Foi pautado que o crescimento econômico ainda se fazia 

necessário, entretanto este deveria abarcar uma receptividade social e ser incorporado via 

métodos que considerassem a variável ambiental, ao invés de somente inclinar-se para a 

inclusão predatória do capital da natureza ao Produto Interno Bruto (PIB) (SACHS, 2009). 

O que se propunha, em linhas gerais, era um objetivo que estabelecia um aproveitamento 

ecológico e racionalmente sustentável da natureza que fosse favorável aos povos locais, os quais 

seriam responsáveis por incorporar a preocupação com a conservação da biodiversidade. Em 

outras palavras, um caminho do meio (SACHS, 2009). 

Em 1975, a Dag Hammarskjöld Foundation, inspirada por essa discussão, publica o 

relatório What Now: Another Development. Nele estão explicitados princípios de um outro 

desenvolvimento, que exige que soluções, muitas das quais tenham sido frustradas no passado, 
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possam ser vistas sob uma nova luz e com um senso de urgência acrescido. Além disso, o 

relatório caracteriza o outro desenvolvimento por ser orientado para a satisfação das 

necessidades; ser endógeno e autossuficiente; considerar harmonia com o ambiente; requerer 

transformações estruturais; e apontar para ações imediatas, que são necessárias e possíveis 

(DAG HAMMARSKJÖLD FOUNDATION, 1975). 

No relatório, ainda são sinalizados pontos que tratam do futuro imediato ou metas de 

longo prazo, mapeando um caminho de ações possíveis: 

1. Colocar a satisfação das necessidades - começando pela erradicação da 

pobreza - no ponto focal do processo de desenvolvimento; 

2. Fortalecer a capacidade do Terceiro Mundo para um desenvolvimento 

autossustentável; 

3. Transformar as estruturas sociais, econômicas e políticas; 

4. Aumentar a disponibilidade e o acesso aos gêneros alimentícios; 

5. Reorientar a ciência e a tecnologia para outro desenvolvimento; 

6. Melhorar a informação pública; 

7. Redefinir as políticas de transferência de recursos internacionais e 

assegurar seu financiamento automático; 

8. Estabelecer uma autoridade mundial para gerir a herança comum da 

humanidade; 

9. Adaptar o sistema das Nações Unidas a novos requisitos; 

10. Necessidade de ser capaz de recorrer (DAG HAMMARSKJÖLD 

FOUNDATION, 1975, p. 13). 

Considerando que os esforços despendidos após a conferência de 1972 não foram 

suficientes para encaminhar o que fora proposto na reunião, formou-se a CMMAD, dirigida 

pela ex-primeira-ministra norueguesa Gro Harlen Brundtland. A comissão elaborou o relatório 

Our common future (Nosso Futuro Comum) ou Relatório de Brundtland, em 1987, e este tinha 

como objetivo propor uma agenda global para a mudança e trouxe, pela primeira vez, a 

definição de desenvolvimento sustentável (NASCIMENTO, 2012). 

A CMMAD, na segunda edição do relatório Nosso Futuro Comum, afirma que os seres 

humanos são capazes de converter o desenvolvimento em sustentável, garantindo o 

atendimento das necessidades de hoje e não mitigando a capacidade de gerações próximas 

assim também o fazerem (CMMAD, 1991). A comissão, no mesmo relatório, ainda afirma que 

crê em um possível novo momento de crescimento econômico, que, por sua vez, deve se basear 

em práticas que conservem e expandam a base de recursos ambientais. Esse crescimento é tido 

como elemento central na tarefa de mitigar a pobreza presente nos países em desenvolvimento 

(CMMAD, 1991). 

Para Sachs (2008, p. 36), o desenvolvimento tido como sustentável: 
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[...] obedece ao duplo imperativo ético da solidariedade com as gerações 

presentes e futuras, e exige a explicitação de critérios de sustentabilidades 

social e ambiental e de viabilidade econômica. Estritamente falando, apenas 

as soluções que considerem estes três elementos, isto é, que promovam o 

crescimento econômico com impactos positivos em termos sociais e 

ambientais, merecem a denominação de desenvolvimento [...]. 

Em outras palavras, Colombo (2004) afirma que o desenvolvimento sustentável, ou 

ecodesenvolvimento, pode ser compreendido como um processo que engloba apontar e atender 

as necessidades humanas de hoje garantindo a continuidade desse processo no futuro, de 

maneira que o desenvolvimento esteja direcionado conjuntamente para hoje e amanhã, num 

amplo horizonte temporal. 

Resumidamente, Veiga (2008) aponta que responder aos questionamentos que buscam 

definir o que é sustentável provoca três tipos de resposta: duas teses extremas e uma terceira, 

que busca o caminho do meio, fazendo parte, por hora, da retórica político-ideológica. 

A primeira pauta-se no postulado de que não há dilema entre conservação ambiental e 

crescimento econômico, mas que existe, ao contrário, uma factível possibilidade de combinar 

essa dupla exigência. A segunda, por sua vez, alicerça-se na ideia de que que no futuro, em 

algum momento, a humanidade deverá apoiar a continuidade de seu desenvolvimento na 

retração, isto é, com o decréscimo do produto. O caminho do meio centra-se no processo de 

institucionalização normativa e legitimação do termo “desenvolvimento sustentável”, que 

começa a partir de 1987 e que surgiu do debate polarizado na dicotomia crescimento econômico 

versus preservação ambiental (VEIGA, 2008). 

Sachs (2008) afirma que no período entre 1972 a 2002, no qual foram realizadas a 

Conferência de Estolcomo, a Conferência do Rio e a Cúpula de Joanesburgo, o conceito de 

desenvolvimento sustentável foi refinado, ocorrendo avanços nesse sentido. Segundo Silva 

(2005, p. 13), “ao ser discutido o desenvolvimento sustentável, não se pode perder de vista a 

própria sustentabilidade, e o contrário também é verdadeiro”. 

A sustentabilidade, indica Colombo (2004), é a concepção fundamental implícita ao 

desenvolvimento sustentável ou ao ecodesenvolvimento, porque esta é o referencial desse modo 

de desenvolvimento que se insere no novo paradigma, o qual chama de holístico - ecológico. 

Silva (2005, p.13), complementarmente, afirma que “as diferenças entre sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável afloram não como uma questão dicotômica, mas como um 

processo em que o primeiro se relaciona com o fim, ou objetivo maior; e o segundo, com o 

meio”. O autor ainda acrescenta que o foco principal quando se fala em sustentabilidade é a 
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ligação entre o tema e o lugar, estando esta voltada para o futuro, enquanto que quando se trata 

de desenvolvimento sustentável, o enfoque está em como se pretender chegar, voltado para o 

presente. 

A noção de sustentabilidade, segundo Nascimento (2012, p. 51), tem duas origens: 

A primeira, na biologia, por meio da ecologia. Refere-se à capacidade de 

recuperação e reprodução dos ecossistemas (resiliência) em face de agressões 

antrópicas (uso abusivo dos recursos naturais, desflorestamento, fogo etc.) ou 

naturais (terremoto, tsunami, fogo etc.). A segunda, na economia, como 

adjetivo do desenvolvimento, em face da percepção crescente ao longo do 

século XX de que o padrão de produção e consumo em expansão no mundo, 

sobretudo no último quarto desse século, não tem possibilidade de perdurar. 

Ergue-se, assim, a noção de sustentabilidade sobre a percepção da finitude dos 

recursos naturais e sua gradativa e perigosa depleção. 

 

Colombo (2004) em seu estudo afirma que a sustentabilidade não implica na 

intocabilidade da natureza, mas sim no uso dos recursos naturais sem ultrapassar sua capacidade 

de resiliência, sem eliminar as possibilidades de uso pelas futuras gerações. 

Ao falar sobre sustentabilidade, Sachs (1998) aponta que o discurso sobre 

desenvolvimento sustentável está restrito, em grande parte, a dois aspectos, quais sejam: 

crescimento econômico e sustentabilidade ecológica. Afirma ainda que a sustentabilidade social 

é preterida e no sentido de superar esse discurso, o autor distingue oito critérios para a 

sustentabilidade: 

1. Critério social; 

2. Critério cultural; 

3. Critério ecológico; 

4. Critério ambiental; 

5. Critério territorial; 

6. Critério econômico, que possibilita incorporar a economia não como sendo uma 

finalidade, mas sim um meio, considerando-a como um instrumento; 

7. Critério político-temporal; 

8. Critério político-espacial. 

Continuando a discussão sobre a sustentabilidade, Colombo (2004) apresenta, baseada 

em outras literaturas, nove dimensões da sustentabilidade: social, cultural, econômica, 

ecológica, espacial, política, temporal, técnica e relacional ou convivial. 
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Outra definição apresentada para sustentabilidade é de que esta seja a “capacidade dos 

processos perdurarem no tempo, conciliando a atividade agrícola e a manutenção das 

características ecológicas do ambiente, e proporcionando meios de vida dignos para as pessoas 

envolvidas” (SILIPRANDI, 2009, p. 103). 

 

2.1.3 Terceira visão e críticas ao desenvolvimento sustentável 

 

O terceiro debate feito sobre desenvolvimento, segundo Bezerra (2013), compreende o 

que chama de teorias emergentes, onde o desenvolvimento passa a ser tido como meio e fim 

das capacidades das pessoas. O que quer dizer que se passa a pensar sobre como sustentar e 

preservar as vidas, considerando atuação do Estado e do relacionamento indivíduo-sociedade. 

A autora destaca ainda que essas teorias emergentes, entre as quais frisa as teorias das 

capacidades, consideram que o crescimento econômico e a noção de índices passam a ser 

apenas mais um dos aspectos importantes quando a discussão é desenvolvimento. 

Sobre o enfoque da capacidade, Sen (1993) afirma que este vê a vida humana como um 

conjunto de atividades e modos de ser, que chama de efetivações, e relaciona a avaliação sobre 

a qualidade de vida à capacidade de desempenhar funções. Dessa maneira, não se pode julgar 

essa capacidade somente considerando mercadorias ou rendimentos monetários. Segundo o 

autor, as efetivações têm de ser analisadas e a capacidade de cada pessoa de fazê-las deve ser 

adequadamente avaliada. Nesse contexto, a capacidade espelha a liberdade pessoal de escolher 

entre os modos de viver existentes. 

Sen (2000) afirma que o desenvolvimento pode ser concebido como um processo de 

ampliação das liberdades reais que as pessoas desfrutam e este requer que sejam eliminadas as 

principais fontes de privação de liberdade, entre as quais cita: “pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 

intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos” (SEN, 2000, p. 18). 

A liberdade, ainda segundo o autor, é central para o processo de desenvolvimento. Isto 

porque há a necessidade de se avaliar o progresso a partir da verificação do aumento das 

liberdades das pessoas, o que chama de razão avaliatória, e também porque o desenvolvimento 

está inteiramente ligado à livre condição de agente das pessoas, o que trata por razão da eficácia. 



39 

 

Sobre o que se define por desenvolvimento, segundo Sen (2000, p. 28), este “deve ir 

muito além da acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras 

variáveis relacionadas à renda” e, numa crítica a outras concepções de desenvolvimento, afirma 

que é necessário mirar além do crescimento econômico. 

Embora acreditando a humanidade pode construir um futuro mais próspero, justo e 

seguro, a CMMAD inicia o Relatório Nosso Futuro Comum fazendo referência a possibilidade 

de uma nova era de crescimento econômico. Ainda que aborde que este deve se apoiar em 

práticas que mantenham e ampliem a base de recursos ambientais e que esse crescimento é 

essencial para mitigar a pobreza, a comissão recorre, primeiramente, ao viés econômico, como 

se os demais devessem ocorrer e se moldarem a partir deste, o que coloca dúvidas até no sentido 

de que este possa ocorrer harmoniosamente considerando os imperativos ambientais e sociais. 

A visão da CMMAD coaduna-se com o que organismos internacionais, tais como o 

Banco Mundial, indicam para os países que são tidos como subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento para que os problemas da desigualdade econômica sejam superados: 

reiteração da possibilidade de um desenvolvimento sustentável que harmonize crescimento 

econômico, desenvolvimento humano e qualidade ambiental (FREITAS; NÉLSIS; NUNES, 

2012). 

O discurso do desenvolvimento sustentável, defendem Vizeu, Meneghetti e Seifert 

(2012, p. 580), configura-se como contraditório em si mesmo, pois apresenta-se de forma 

desconectada “da sua construção histórica, das contradições inerentes ao próprio processo 

histórico que o originou, tornando-se uma ideia automática, instrumentalizada, uma coisa a ser 

disseminada sem questionamentos ou reflexões profundas”. Ainda afirmam que o interesse das 

elites econômicas vinculadas ao sistema de capital são atendidos pelo discurso do 

desenvolvimento sustentável que se ampara num enfoque utilitarista, onde as empresas e 

intelectuais utilizam a sustentabilidade para legitimarem suas práticas. 

Em se tratando do desenvolvimento sustentável, Sachs (1998) afirma, categoricamente, 

que não é possível tê-lo numa economia ou sociedade de mercado. Complementarmente, Ramos 

(2010) destaca que sob o sistema capitalista, não é possível qualquer modalidade de 

desenvolvimento sustentável que seja durável e ampla, e que venha manter os recursos naturais 

e humanos do planeta 

Sobre o sistema capitalista, Freitas, Nélsis e Nunes (2012) afirmam que o 

desenvolvimento econômico deste sempre acarretou a deterioração social e ecológica e que a 
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crise ambiental é composta pelas inúmeras manifestações das insustentáveis relações com o 

planeta. As autoras ainda afirmam que: 

Os objetivos do capitalismo, metamorfoseado em verde e humanizado, seriam 

a tentativa de naturalizá-lo como único sistema econômico possível e 

minimizar as críticas de cunho social e ecológico contrárias a ele, além de 

explorar o marketing dos produtos, serviços e selos verdes da falácia da 

responsabilidade socioambiental, promovendo a lucratividade das empresas 

pela imagem. Pode-se afirmar que o modo de produção capitalista está 

gerando um conjunto de contradições ecológicas (FREITAS; NÉLSIS; 

NUNES, 2012, p. 48). 

A superação do termo desenvolvimento sustentável requer esforços teóricos para a 

conceituação de um novo termo ou, ainda, para a ressignificação deste, ligando-o a um modo 

novo de produção que seja mais ético, ecológico e orientado para a suplantação das 

necessidades das sociedades (FREITAS; NÉLSIS; NUNES, 2012). 

No sentido de proposição de um novo paradigma, feministas no decorrer dos anos tem 

argumentado sobre a sustentabilidade da vida, a partir de acúmulos da economia feminista e do 

ecofeminismo, que se apresentam numa conjuntura fundada em crise que repercute na 

economia e manifesta-se, sobretudo, na questão ecológica e dos cuidados (FARIA; MORENO, 

2012). Essa crise é a tônica da insustentabilidade do atual modelo de civilização, um problema 

originado de diversas causas e que se materializa de várias maneiras: 

[...] o consumismo descontrolado que move o sistema econômico, a 

desigualdade Norte-Sul, a indiferença com as condições de vida das futuras 

gerações, o crescimento contínuo da população mundial, o uso ineficiente dos 

recursos e uma cultura que nos ensina a nos relacionar com a natureza como 

um velho senhor feudal com suas posses (PULEO, 2012, p. 29). 

O feminismo, indo de encontro a isso, segundo afirma Puleo (2012), propõe não 

somente uma distribuição de recursos mais justa. Exige também que se pense outra qualidade 

de vida, a partir de uma visão que revalorize o que havia sido considerado diferente e inferior, 

despertando a consciência sobre a desvalorização das práticas de cuidado, das mulheres e da 

ecologia. 

O que se coloca como necessário é que haja mudanças reais no modo de produção e nos 

padrões de consumo do capitalismo, que o conceito de trabalho seja alterado, reconhecendo o 

trabalho das mulheres e sublinhando a importância de um equilíbrio entre produção e 

reprodução, compartilhando a responsabilidade desta, para que não continue sendo apenas uma 

tarefa das mulheres, mas, sim, também dos homens e do Estado, é o que defende a Marcha 
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Mundial das Mulheres4 (MMM, 2012). Corroboram Faria e Moreno (2012), ao afirmarem que, 

ao dispender esforços na análise de como cada sociedade resolve seus desafios ligados à 

sustentação da vida, é necessário que se leve em consideração todos os processos que são 

exigidos para a produção do viver, assim como para a satisfação das necessidades humanas, 

compreendendo, inclusive, que diversos desses processos que são, historicamente, de 

responsabilidade das mulheres são invisibilizados nas análises econômicas clássicas e 

desconsiderados pelo Estado na formulação de políticas públicas.  

E é nesse sentido, continuam as autoras, a contribuição da economia feminista, que 

centra a pauta na urgência de se analisar a reprodução social e dar visibilidade à necessidade de 

cuidados que o conjunto da sociedade demanda, cuja realização tem pesado assimetricamente 

entre mulheres, com maior carga, e homens. Para isso, situa a relação das mulheres com o meio 

ambiente nos marcos da construção social da ética do cuidado, apresentando as alternativas de 

um ecofeminismo que: 

questiona as estruturas do atual modelo de (re)produção e consumo, em 

diálogo com a crítica e resistência à expansão da mercantilização sobre a vida. 

Isso significa compreender o papel estratégico das lutas e práticas das 

mulheres na construção de um outro modelo que não esteja baseada no 

crescimento ilimitado (FARIA; MORENO, 2012, p. 9). 

Puleo (2012) afirma que, na perspectiva ecofeminista, deve-se combinar 

sustentabilidade com ampliação e fortalecimento do poder das mulheres e isso significa apoiar 

iniciativas ecológicas das mulheres de todo o mundo, a existência de programas destinados às 

mulheres dos países empobrecidos, a criação de redes solidárias de produção, distribuição e 

consumo, o incentivo e a real participação das mulheres nos empregos gerados por tecnologias 

realmente limpas e nos processos de tomada de decisão dos projetos ecológicos. 

Essa sustentabilidade da vida, então, é, segundo Faria e Moreno (2012, p. 11): 

[...] uma aposta política capaz de analisar e visibilizar os processos de 

produção do viver, mais do que seus resultados sociais e econômicos. Esta 

perspectiva nos permite ampliar o olhar sobre a complexidade das relações 

entre homens e mulheres e as formas como a opressão se reproduz e se 

reinventa. Ao mesmo tempo, ao recuperar a experiência histórica das mulheres 

na produção do viver, seja no cuidado das pessoas, seja na relação harmoniosa 

com a natureza, recoloca no horizonte a possibilidade de uma reorganização 

                                                 
4 A Marcha Mundial das Mulheres (MMM) surgiu em 2000 e é um movimento feminista internacional organizado 

nos cinco continentes, que “tem como seu ponto forte a organização de uma ampla mobilização e de uma agenda 

anticapitalista e de caráter feminista, enfrentando o desafio desta construção com as mediações que se impõem 

perante as várias diferenças culturais e políticas, portanto incorporando questões como raça-etnia, juventude” 

(FARIA, 2013 p. 167), entre outras. 
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da sociedade centrada na satisfação das necessidades de homens e mulheres, 

o que pressupõe relações de igualdade, liberdade e autonomia. 

 

2.2 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) 

 

O cenário de processos insustentáveis de desenvolvimento, que se materializa 

crescimento da pobreza e em crise ambiental, deve estar contido em estudos que ao se 

realizarem problematizem as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, cuja perspectiva e 

papel expressam as diversas ordens de implicações em dimensões social, econômica, ambiental, 

ética, entre outras. Para além disso, as questões inerentes à ciência e à tecnologia e suas 

importâncias na definição das condições da vida humana superam o âmbito acadêmico e são 

centros de atenção e de interesse do conjunto da sociedade. 

Cabral (2006), em sua tese, afirma que os estudos em CTS são fundamentais, pois 

entrelaçam uma reflexão contemporânea sobre a ciência, a tecnologia e a sociedade num 

momento histórico marcado pelo uso de artefatos e sistemas técnicos e tecnológicos, reagindo 

à concepção essencialista e triunfalista da ciência. 

O que se coloca como desafio é analisar ciência, tecnologia e sociedade não somente 

como uma tríade cuja entre os elementos há uma relação linear. Coloca-se como necessário 

atentar para suas relações recíprocas e também remontar o que antecedeu o movimento, tópicos 

abordados nos subitens que se seguem. 

 

2.2.1 Visão clássica e dominante da ciência e da tecnologia e o mito da neutralidade 

 

A relação direta positiva existente na equação do modelo linear de desenvolvimento, 

onde + ciência = + tecnologia = + riqueza = + bem-estar social baseia a concepção clássica das 

relações entre ciência e tecnologia com a sociedade e é tida como essencialista e triunfalista, 

segundo PALACIOS et al. 2001. 

Os autores ainda afirmam que essa concepção assume a visão clássica do positivismo 

sobre a natureza da ciência e sua mudança temporal, tendo como tática a aplicação do método 

científico e o acatamento de um severo código de honestidade profissional, para que a ciência 

produza a acumulação de um conhecimento objetivo acerca do mundo. Nesse sentido, o 
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trabalho científico está sob um sistema de arbitragem por pares, a fim de evitar fraude, prever 

controvérsia e garantir honestidade e consenso. 

O que se denota disso é que a ciência, nessa visão clássica, somente avança se estiver 

estritamente perseguindo a descoberta de verdades e interesses sobre a natureza e se se mantiver 

livre da interferência de valores sociais mesmo que estes sejam benéficos. Numa análise similar, 

a tecnologia só age como propulsora de melhoria social caso sua autonomia seja por completo 

respeitada (PALACIOS et al., 2001). 

Ciência e tecnologia, na visão clássica, “são apresentadas como formas autônomas da 

cultura, como atividades valorativamente neutras, como uma aliança heroica de conquista 

cognitiva e material da natureza” (PALACIOS et al., 2001, p. 121). 

Em sentido contrário ao que é postulado pela visão clássica, Santos (2007) afirma que 

não há ciência pura. O que há é um contrato cultural de produção de ciência, desmistificando o 

que é muito reforçado na epistemologia positivista que cultura e ciência são independentes. 

Porto-Gonçalves (2004) traz aspectos no tocante à técnica que também vão de encontro 

à visão clássica. Ele afirma que na sociedade capitalista, a técnica visa ao aumento de 

produtividade e que quão maior for o controle sobre o processo de trabalho, segundo essa 

lógica, maior será a possibilidade de os objetivos serem atingidos. Isso reforça que toda técnica 

tem que comportar a dupla dominação – sobre a natureza e sobre os homens e mulheres ao 

mesmo tempo. Outro ponto afirmado pelo autor é que se algo não se adequa ao tempo 

hegemônico, é tido como preguiçoso, atrasado ou indolente, deixando nítido que é numa luta 

entre temporalidades, ciclos distintos que se opera a revolução de poder e tecnológica. 

Outro alerta é feito por Porto-Gonçalves (2004) quando este afirma que nesse período 

marcado pela globalização neoliberal estão ocorrendo transformações de natureza e alcance 

antes não vistas e que as relações de poder que estão imbricadas no pensamento hegemônico 

global apoiam-se nas transformações oriundas da revolução tecnológica. O que, em outras 

palavras, quer dizer que há, balizada pela característica global, uma revolução nas relações de 

poder através da tecnologia. 

Insere-se nessa questão também o fato de existirem conhecimentos rivais, de acordo 

com Santos (2007), ou seja, a capacidade que os países desenvolvidos têm de negar a validade 

ou mesmo a existência de outros conhecimentos, dentre os quais os populares, indígenas, 

camponeses, em relação ao conhecimento científico para transformá-los em matéria-prima para 
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o desenvolvimento deste último. De modo complementar, o autor afirma que não é de um 

conhecimento novo que se necessita, mas sim de um novo modo de produção de conhecimento. 

Consonante a isso, Porto-Gonçalves (2004) aponta que a ciência e a técnica moderna, 

tal como pensadas pelo ocidente europeu e reproduzidas pelo mundo, foram postas como 

critério de verdade, deslocando outras formas de construção de conhecimento e criando e 

reforçando a máxima de que o que é científico é bom. Como reflexo disso, outros saberes foram 

minimizados. O saber popular, a religião, a arte, a filosofia e a política foram substituídas, 

afastando outros protagonistas possíveis e impedindo que se apresentem outras verdades. 

Cabral (2008, p. 197) apresenta uma crítica a essa concepção convencional da ciência, 

no sentido de que: 

Quando consideramos o sujeito que emerge da concepção tradicional de 

ciência, dele se alheiam relações outras que não as que podem ser efetivadas 

desinteressadamente com o seu objeto do conhecimento. Dessa forma, são 

obscurecidas outras dimensões além da técnico-científica. Esse é um sujeito 

arrancado da dimensão social, um sujeito sem história e sem gênero. 

Nesse sentido, Leff (2000) afirma que as transformações culturais geradas pelo sistema 

capitalista excluíram grande quantidade de conhecimentos práticos elaborados durante séculos 

de experiência produtiva pelas comunidades nativas, rompendo uma harmonia entre os sistemas 

naturais e as formações sociais, gerando uma irracionalidade produtiva. 

A ciência não deve ficar sob exclusividade de determinado grupo, pois a ética do 

campo científico implica a liberdade do curso das ideais, lógica não vigente para o interesse 

privado, que é não somente um local de produção, no sentido econômico, mas também uma 

instituição de poder, o que faz com que até mesmo regras democráticas elementares fiquem 

condicionadas ao mundo empresarial (PORTO-GONÇALVES, 2004). 

Santos (2007), nesse âmbito, traz a perspectiva de que a racionalidade que domina no 

Norte influencia em outras maneiras de pensar que não estão geograficamente localizadas neste 

espaço, interferindo também nas ciências, nas concepções de vida e do mundo de outros lugares. 

Leff (2000), coadunando com tais ideias, indica que os padrões tecnológicos gerados pelos 

países do Norte são fatores relevantes quando se trata da não equidade entre países ricos e 

pobres, que se justifica pelo, entre outros motivos, atraso tecnológico e pela inadequada relação 

dos fatores produtivos do Sul em relação aos padrões hegemônicos do Norte. 

A racionalidade dominante é chamada por Santos (2007) de indolente e preguiçosa, a 

qual se considera única e exclusiva, fechando-se para o que há no mundo. Isto, por sua vez, faz 
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com que experiências sociais fiquem desperdiçadas, porque ocorrem em lugares remotos e não 

são legitimadas pelas ciências hegemônicas nem pelos meios de comunicação. Tal 

racionalidade, continua Santos, se manifesta de diferentes formas, as quais o mesmo opta por 

sublinhar duas: a razão metonímica e a razão proléptica. 

A primeira, ratificando o que é colocado na figura de linguagem que a nomeia, toma a 

parte pelo todo. O todo, nesse caso, é composto de partes homogêneas, e tudo que está fora 

dessa totalidade não interessa. Logo, tal conceito estreita o presente, deixando de fora muitas 

outras realidades e experiências, invisibilizando-as. 

A segunda forma, a razão proléptica, se alicerça na ideia de que já se sabe o que irá 

acontecer e que isto está direcionado para o progresso, o desenvolvimento, pautando-se no 

crescimento econômico, expandindo demais o futuro. Santos (2007, p. 26), sobre a razão 

indolente, então, finaliza que ela “tem essa dupla característica: como razão metonímica, 

contrai, diminui o presente; como razão proléptica, expande infinitamente o futuro”. 

Leff (2000), por sua vez, ao trazer a discussão sobre a racionalidade hegemônica 

nomeia esta como econômica e afirma que as condições históricas impostas pela sua expansão, 

em nível nacional e internacional, influenciaram diretamente o modelo de desenvolvimento 

estabelecido nos países do Terceiro Mundo, os quais dependem tecnologicamente do exterior e 

tiveram processos de degradação ambiental acentuados. 

Das ideias expostas dos autores, pode-se notar que a racionalidade hegemônica é tida 

como uma verdade quase que inquestionável, havendo um recorte de classe em sua vigência, 

reforçado pelo mercado, assim como pelo território. O caráter totalitário dessa racionalidade, 

que é marcado em sua característica de conquista do todo, acaba por excluir e deixar a margem 

várias experiências, sujeitos e sujeitas sociais. É, dessa maneira, uma relação técnica, marcada 

pela não neutralidade da ciência, entre meios e fins. 

Ao fazer denúncia de ocultamentos e das desqualificações que se estruturam a partir da 

tríade paradigma atual de desenvolvimento - racionalidade hegemônica - crise, Santos (2007) 

denuncia também as lógicas dessa razão dominante, chamada de monocultura racional, e 

aponta, ainda, cinco modos de produção das ausências, todos alicerçados nessa ideia 

monocultural, a saber: a ignorância, a residual, a inferior, a local ou particular e a improdutiva. 

Consoantes no sentido de fazerem crítica à racionalidade hegemônica, Santos (2007) 

e Leff (2000) apresentam, também, em suas áreas, novos caminhos para que se possa modificar 
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a estrutura vigente, abarcando valores e ideias que são secundarizadas, construindo alternativas 

onde pessoas e pensamentos excluídos possam se transformar em protagonistas sociais. 

A despeito do mito de que a construção da ciência ocorreu e ainda se dá de maneira 

neutra, independente de interferências culturais, as perspectivas dos autores Santos (2007), Leff 

(2000) e Porto-Gonçalves (2004) apresentadas mostram que esse argumento não se sustenta.  

Segundo Santos (2007), deve-se considerar a diversidade de experiências sociais do 

mundo e suas muitas alternativas, superando a categorização atual que é reducionista, 

abarcando um número muito maior de experiências. Nesse sentido, dar visibilidade ao que hoje 

é silenciado, às culturas e formas políticas marginalizadas, denunciar as invisibilizações e 

desqualificações, utilizar os instrumentos disponíveis de forma contra-hegemônica e pensar em 

novos instrumentos considerando a pluralidade existente devem ser diretrizes para reconstrução 

do sistema. 

É na perspectiva de aprofundar as reflexões sobre a compreensão das ressonâncias do 

vínculo desenvolvimento tecnológico, científico, ambiental, social, econômico e cultural, 

considerando os efeitos das relações da tríade sociedade, ciência e tecnologia que se coloca este 

trabalho. 

 

2.2.2 Histórico do movimento CTS 

 

Com a finalidade de compreender o que pode ser abarcado nos estudos CTS, convém 

apresentar características de dois períodos de tempo: um mais antigo e um mais próximo. Os 

estudos que se dedicam às relações entre ciência, tecnologia e sociedade não são novos, ainda 

que tenham tomado um olhar completamente inédito na segunda metade do século XX 

(MITCHAM, 1996). 

Destes dois modos fundamentais de entender e elaborar as relações em CTS, o 

primeiro, mais antigo, compreende a antiguidade e a modernidade. Afirma-se que o 

diferenciador básico que pode resumir as características da antiguidade nesse sentido são 

proposições de que a ciência e a tecnologia têm que separar-se e que estas devem ser governadas 

e controladas pela sociedade (MITCHAM, 1996).  

Sobre a abordagem moderna das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, 

Mitcham (1996) define, então, que duas proposições são adequadas para tratar dessa ruptura 
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histórica. A primeira é a que afirma que ciência e tecnologia devem caminhar conjuntamente e 

deve-se favorecer essa mútua influência, enquanto que a segunda indica que ciência e 

tecnologia devem ter autonomia cultural. A ciência, nesse tempo, sofre alterações por causa do 

contato com a tecnologia e que esta é uma manifestação da natureza humana e é essencialmente 

boa. 

Na perspectiva mais recente dos estudos que se debruçam sobre o entrelaçamento entre 

ciência, tecnologia e sociedade, diversos autores corroboram que estes, aqui chamados de 

movimento CTS, começaram no América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos da 

América, e Europa durante os anos 1960 e 1970, como uma reconsideração do papel da ciência 

e da tecnologia na sociedade, trazendo críticas às visões estabelecidas na antiguidade e 

modernidade (MITCHAM, 1996; PALACIOS et al., 2001; AULER, 2002). 

A partir de meados do século XX, nos países capitalistas centrais, foi se intensificando 

um sentimento de que o desenvolvimento da tríade ciência, tecnologia e economia não estava 

orientando, linear e automaticamente, o desenvolvimento do bem-estar social. Dessa maneira, 

fatos como a degradação ambiental, bem como o aumento deste ligado à guerra, fizeram com 

que ciência e tecnologia se tornassem alvo de uma consideração mais crítica, após o período de 

empolgação inicial com os resultados das melhorias científicas e tecnológicas (AULER, 2002). 

Ademais, este foi o período da assinatura de tratados referentes a limitação de realização de 

ensaios nucleares e uso de armas do tipo, bem como o início dos movimentos sociais 

ecologistas, pacifistas e contraculturais, e da crítica acadêmica a tradição positivista da filosofia 

da ciência (MITCHAM, 1996; AULER, 2002). 

Data desta época também, especificamente de 1962, a publicação de dois livros que 

potencializaram a corrente de ação-reflexão e a discussão das interações entre ciência, 

tecnologia e sociedade, além de contribuir para que ciência e tecnologia fossem deslocadas de 

uma suposta neutralidade para a esfera do debate político, conforme afirmam Mitcham (1996) 

e Auler (2002). A primeira delas, A Estrutura das Revoluções Científicas, é de autoria do físico 

e historiados da ciência Thomas Kuhn e a outra, escrita pela bióloga naturalista Rachel Carson, 

é A Primavera Silenciosa 

Emergiram, então, nesse contexto, duas vertentes dos estudos CTS: uma vertente de 

movimento social e outra como programa acadêmico (MITCHAM, 1996). A primeira, 

abordada na literatura como tradição americana ou social, conforme aponta Strieder (2012), 

está orientada em uma reação de caráter mais prático ou social, embora tenha seu 

desenvolvimento também se configurado a partir de universidades, que se estabeleceu nos 
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Estados Unidos. Como movimento social, ao qual se incluem grupos que tinham relação com 

reivindicações sociais, pacifistas, associações de consumidores e ativistas de direitos humanos, 

havia a preocupação no que se refere às consequências ambientais e sociais dos produtos 

tecnológicos (MITCHAM, 1996; STRIEDER, 2012). Dessa maneira, existia maior ênfase na 

tecnologia, afirma Strieder (2012), por esta ser tida como algo que pode interferir estrutural e 

dinamicamente na sociedade. 

A tradição europeia ou acadêmica, a segunda vertente, teve, no seu início, uma 

estruturação de natureza mais acadêmica, na Europa, e foi composta por uma aglutinação de 

cientistas, engenheiros, sociólogos e humanistas. Havia, dessa maneira, uma crítica à ciência, à 

tecnologia e à falta de conhecimento sobre estes campos na sociedade, enfatizando que era 

necessário investigar as influências da sociedade sobre o desenvolvimento científico e 

tecnológico. Figurava também o debate sobre a formação de cientistas e engenheiros na 

responsabilidade social e a ênfase maior era na ciência como processo, na explicação da origem 

e das mudanças das teorias científicas (MITCHAM, 1996; STRIEDER, 2012). 

A despeito de uma competição teórica que possa ser imaginada entre as duas tradições, 

Cerezo (1998) afirma que os estudos CTS, a partir da visão multidisciplinar e da ênfase social 

da ciência e tecnologia, têm um núcleo formado pela rejeição da imagem da ciência como uma 

atividade pura, pela crítica à tecnologia como ciência aplicada e neutra, e pela condenação da 

tecnocracia. 

Deslocando geograficamente a discussão dos Estados Unidos e da Europa, há que se 

destacar que os debates sobre ciência, tecnologia e sociedade também ocorreram na América 

Latina. As reflexões críticas feitas a esse modelo linear de inovação, à ideia de desenvolvimento 

tecnológico e científico como uma condição necessária e suficiente para promover o 

desenvolvimento econômico e social dos países periféricos, e a intenção de mudança social para 

os países latino americanos resultaram no Pensamento Latino-americano sobre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (PLACTS) (DAGNINO; THOMAS; DAVYT, 1996), que é uma 

iniciativa de Estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (ECTS) ocorrida no Brasil e na 

Argentina e teve sua formação, objetivo e desenvolvimento diferentes daqueles dos Estados 

Unidos e da Europa (DAGNINO, 2010). 

Aprofundando, Dagnino (2014) afirma que quando o PLACTS estabeleceu seu 

entendimento sobre o desenvolvimento tecnocientífico latino-americano, a maior parte da 

esquerda (tradicional) defendia que o atraso que aqui era vivido decorria dos entraves ligados 

ao imperialismo. Dessa maneira, prossegue o autor, esperava-se provocar uma mobilização que 
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estimulasse as pessoas que eram a burguesia industrial nascente a adotar o que era tido como 

seu papel histórico, no sentido de estar no centro de uma aliança com diversos atores, como o 

operariado, em prol da fundação do capitalismo latino-americano. 

O PLACTS acreditava, por outro lado, que a elite local era dependente daquela dos 

países ricos, em termos de cultura e padrões de consumo, denotando a existência de ligações 

econômicas e políticas, fazendo com que não houvesse interesse em construir um caminho de 

desenvolvimento autônomo (DAGNINO, 2014). Além disso, havia o entendimento de que a 

dependência tecnológica só cessaria com um projeto que tivesse em seu seio uma demanda 

social por conhecimento tecnocientífico dos próprios locais.  

Contestando a postura otimista-idealista de considerar a ciência como algo 

essencialmente positivo, Dagnino, Thomas, Davyt (1996) afirmam que o PLACTS enfatizava 

o caráter relativo da ciência e sublinhava que deveria haver uma orientação utilitária orientando 

o desenvolvimento desta. Mais ainda, que a análise deve se iniciar a partir do cenário social 

vigente, com o objetivo de envolver a infraestrutura científica e tecnológica à estrutura 

produtiva da sociedade. 

É possível, entretanto, encontrar, conforme apontam os autores, um amplo espectro de 

estratégias de mudanças e de futuros desejados no PLACTS e isso ocorre devido a diferentes 

constituições ideológicas dos autores precursores, os quais parte defendiam que a política de 

ciência e tecnologia se constituía em uma ferramenta para a realização das tarefas 

revolucionárias e para outros era um aspecto integrante de uma estratégia nacional. 

 

2.2.3 Bases conceituais da CTS 

 

Os estudos em CTS definem, conforme apontam Palacios et al. (2001), um campo de 

trabalho heterogêneo com viés crítico no que se refere à tradicional imagem essencialista da 

ciência e da tecnologia. Ademais, continuam os autores, há um caráter interdisciplinar nesse 

estudo por abranger áreas como a sociologia do conhecimento científico, a filosofia e a história 

da ciência e da tecnologia, a teoria da educação e a economia da mudança técnica. 

Corroborando esta visão, Osorio (2010) afirma que CTS trata-se de uma área de 

intervenção acadêmica e de pesquisa que aborda a natureza do conhecimento científico e 

tecnológico, bem como o reflexo deste conhecimento na sociedade e no meio ambiente. 
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Complementarmente, Bazzo, Linsingen e Pereira (2000) afirmam que, para além de um campo 

de trabalho de investigação acadêmica, os estudos CTS constituem um campo das políticas 

públicas e da educação dos países onde atualmente já estão implantados. Isto é, independente 

da vertente, latino-americana, estadunidense ou europeia, os estudos em CTS vêm se 

desenvolvendo em três direções, que, apesar de diferentes, relacionam-se e influenciam-se. 

Os estudos em CTS, dessa maneira, se propõem a entender a perspectiva social da 

ciência e da tecnologia, considerando os fatores de natureza social, política ou econômica que 

impulsionam a mudança científico-tecnológica, assim como levando em conta os reflexos 

éticos, ambientais ou culturais dessa mudança (Palacios et al., 2001). 

Os mesmos autores, ao trazer definições para os campos explicitados dos estudos em 

CTS, apontam que no campo da investigação acadêmica, os estudos CTS têm sido colocados 

como uma alternativa à reflexão acadêmica tradicional sobre a ciência e a tecnologia, 

fomentando uma nova visão socialmente contextualizada da atividade científica. 

Adicionalmente, Osorio (2010) define que o campo da pesquisa se trata da produção intelectual 

orientada para elucidar questões acerca da natureza da ciência e da tecnologia, isto é, como é 

produzida a tecnologia, investigando sobre quais são os fatores internos e externos a sua própria 

constituição, abordando, também, fatores que intervém na elaboração das teorias científicas, no 

desenvolvimento das tecnologias, nos processos de criação e projeto dos grandes sistemas 

tecnológicos. 

O campo das políticas públicas de ciência e tecnologia ocupa-se em estudar a 

participação pública na tomada de decisões sobre questões de política e de gestão da ciência e 

tecnologia. O objetivo último de tal participação é promover os interesses da sociedade, no 

sentido destes serem levados em consideração no momento da formulação de políticas públicas 

em campos diversos, quais sejam, saúde, meio ambiente, agricultura, entre outros, bem como 

na avaliação das tecnologias que podem impactar na vida da comunidade. Tudo isto num 

cenário onde ideias científicas diversas e situações controversas no tocante ao desenvolvimento 

tecnológico, que vem sendo abordados por larga literatura, suscitaram debates em vários níveis, 

por meio de modelos específicos de participação (OSORIO, 2010). Em outras palavras, 

Palacios et al. (2001) delimitam que os estudos em CTS na área de intervenção da política 

pública defendem a regulação social da ciência e da tecnologia, incentivando a criação de 

diversos mecanismos que permitam que os processos de tomada de decisão em questões 

referentes a políticas científico-tecnológicas sejam acessados e utilizados de maneira 

democrática. 
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A terceira das áreas de intervenção dos estudos em CTS envolve a educação. Nesse 

sentido, este campo compreende a cristalização da aparição de programas e materiais da área 

para serem utilizados no ensino secundário e universitário em países diversos (PALACIOS et 

al., 2001). Ademais, Osorio (2010) afirma que, dentro dessa perspectiva, CTS contribuem com 

uma ampla e nova dimensão da ciência e da tecnologia, objetivando formar uma sociedade 

alfabetizada nas áreas da ciência e tecnologia.  

 

2.2.4 As mulheres e a participação no processo tecnológico 

 

Fazer valer uma leitura de gênero no desenvolver histórico da ciência e da tecnologia 

não tem sido uma empreitada de fácil execução, mesmo quando se considera campos de estudo 

como CTS (CABRAL, 2006). A história e a teoria têm sido, comumente, contadas e 

sistematizadas a partir de um viés que se referencia na experiência de uma pequena parcela de 

homens, sedimentando, assim, uma visão de mundo que exclui uma grande parte da população 

do poder, da fala, do lugar de sujeitos. As mulheres, nesse contexto, são invisibilizadas, ora 

sendo excluídas do círculo criativo, ora tendo negadas suas produções tanto teóricas quanto 

práticas. 

Löwy (2009, p. 40) corrobora afirmando que: 

A ideia de uma relação estreita entre as ciências e o gênero implica que a 

evolução do conhecimento científico foi moldada pela existência de uma 

dicotomia fundamental entre o masculino e o feminino na sociedade, e pelo 

fato de que, durante a maior parte da História, a pesquisa científica foi 

empreendida por e para indivíduos do sexo masculino. As pesquisas nesse 

campo assumem que as definições vigentes de neutralidade, objetividade, 

racionalidade e universalidade da ciência, na verdade frequentemente 

incorporam a visão de mundo das pessoas que criaram essa ciência: homens – 

os machos – ocidentais, membros das classes dominantes. 

Tentar responder por quais motivos a presença de mulheres em determinadas áreas ainda 

é ínfima ou por que, apesar de ter havido crescimento dessa presença em outras áreas, ainda há 

desiguais espaços e status para as mulheres requer que se faça um resgate histórico. Sobre isso, 

Cabral (2006, p. 12) afirma que: 

A recuperação da história de vida de mulheres que estão sendo reconhecidas 

no presente como pioneiras/precursoras faz emergir aspectos culturais, 

sociais, filosóficos, econômicos, políticos, epistêmicos, enfim, múltiplos. O 

encontro dessa geração com as mais recentes pode também indicar avanços, 

retrocessos, estratégias, perspectivas; pode auxiliar na recuperação de valores 

importantes, mostrar elementos para uma superação. 
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Segundo Pérez Sedeño (2001), há pelos menos três principais momentos, ligados não 

somente a revoluções intelectuais, mas também sociais, em que a luta das mulheres por acesso 

e espaço na educação logra êxito. O primeiro momento destacado é a entrada tardia das 

mulheres na educação formal e informal, datada em meados do século XVII, entre o 

Renascimento e a Revolução Científica. A conquista pelo acesso ao ensino superior para todas 

as mulheres, na segunda metade do século XIX, configura o segundo momento-chave de 

avanços. Por fim, o terceiro momento sublinhado pela autora inicia nos anos 60 do século XX 

e tem sua abordagem voltada para esforços no sentido de se descobrir as razões pelas quais, 

embora não haja discriminação legal, há, em primeiro lugar, poucas mulheres estudando 

ciência; em segundo lugar, trabalhando nelas e, finalmente, em cargos de responsabilidade e 

tomada de decisão. 

Nesse terceiro momento, Sardenberg e Costa (2002) afirmam que o fazer científico e o 

desenvolvimento tecnológico passaram a estar sob forte atenção do olhar feminista nesta época 

e, por meio disto, se tornou evidente terem as diferentes disciplinas se constituído a partir da 

exclusão (ou da representação distorcida) das vidas e experiências das mulheres e um reflexo 

disso foi a predominância de um “viés androcêntrico na escolha e definição dos problemas 

abordados, assim como no desenho dos projetos e interpretação dos resultados obtidos, o que 

não deixou de ter consequências, também, para os desenvolvimentos tecnológicos” 

(SARDENBERG; COSTA, 2002, p. 14). 

Pérez Sedeño (2001) afirma que, então, neste momento, o esforço era para que se 

conseguisse que cada vez mais mulheres estudassem ciência e tecnologia e que estivessem nas 

atividades tecnocientíficas. Para além disso, se viu a necessidade de resgatar da invisibilidade 

figuras de mulheres ocultas na história da ciência. Disto o que se notou foi que, apesar de ser 

criada uma massa crítica de mulheres estudando ciência e tecnologia, não acompanhou em 

mesmo sentido a participação das mulheres no terreno produtivo, a qual segue sendo inferior 

ao que poderia se esperar do cenário que fora estimulado. 

A autora, no sentido de apontar pistas sobre estruturas que sustentam esse cenário, 

registra duas formas fundamentais de discriminação: a territorial e a hierárquica. A primeira faz 

com que as mulheres estejam relegadas a trabalhos aos quais se paga com valores inferiores e 

são considerados rotineiros ou pouco importantes pelo fato de serem, historicamente, realizados 

por mulheres. A discriminação hierárquica, por sua vez, coloca mulheres tecnicamente 

capacitadas em níveis inferiores em suas profissões, o que faz com que quanto maior seja o 

patamar em determinada profissão, menor seja o número de mulheres nele encontradas. 
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Aqui consegue-se fazer uma analogia com a discussão feita por Kergoat (2009) sobre a 

divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo. A autora afirma que essas relações de 

poder assimétricas na qual estão inseridos homens e mulheres, não são provenientes de um 

destino biológico, mas, sobretudo, construções sociais, onde estes sujeitos formam dois grupos 

sociais envolvidos numa relação social específica, chamada de relações sociais de sexo. Essas 

relações existem não num sentido de complementariedade de tarefas, mas sim numa relação de 

poder dos homens sobre as mulheres, possuindo estas relações uma base material (o trabalho) 

e se exprimindo por meio da divisão social do trabalho entre os sexos, denominada divisão 

sexual do trabalho. 

A divisão sexual do trabalho, ainda conforme a autora, tem por características a 

destinação prioritária dos homens à esfera produtiva, ocupando funções de forte valor social 

agregado, e das mulheres à esfera reprodutiva, e se organiza a partir de dois princípios: o da 

separação (o qual dita que existem trabalhos de homens e outros de mulheres) e o da 

hierarquização (que categoriza que um trabalho de homem “vale” mais do que uma de mulher). 

Essa divisão do trabalho imprimiu-se historicamente no fazer científico e no desenvolvimento 

tecnológico. 

Para que se supere essa divisão no âmbito do conhecimento e tecnológico, Picchio 

(2012) sugere que é necessária uma valorização da experiência e da capacidade das mulheres, 

dentro e fora do mundo acadêmico, e em diversos níveis. Isso é essencial para que sejam 

identificadas questões fundamentais e para que estas sejam abordadas de forma inovadora, 

formulando e utilizando instrumentos analíticos adequados, contribuindo para elaboração de 

perspectivas feministas, não ligando isso somente a presença de mulheres nos níveis 

hierárquicos superiores. Continua afirmando que: 

A eficácia em conseguir mudanças depende da capacidade de interpretar a 

natureza e a dinâmica dos processos sociais, e para reconhecer os sujeitos que 

atuam nestes processos. A identificação dos sujeitos das mudanças e das novas 

perspectivas geralmente não acontece dentro das instituições científicas. [...] 

As mudanças no campo do conhecimento exigem modificações nas relações 

de poder entre disciplinas, escolas, pesquisadoras/es, cursos e hierarquias; tais 

modificações afetam o poder e, em especial, o conceito de autoridade e de 

especialista, indispensáveis para encontrar opções convincentes às normas 

dominantes pré-estabelecidas. Esta interação social, relativa ao sentido do 

conhecimento em todos os níveis, é um processo contínuo mesmo quando suas 

etapas não possam ser rastreadas passo a passo (PICCHIO, 2012, p. 13 e 14). 
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2.3 TECNOLOGIA SOCIAL (TS) 

 

A necessidade de repensar o papel da ciência e tecnologia frente às demandas da 

sociedade é central para que se possa, segundo Freitas e Segatto (2014), promover um 

desenvolvimento tecnológico sustentável, considerando que a tecnologia está inserida na vida 

da sociedade, moldando estilos de vida, não sendo possível tratá-la como um fenômeno isolado 

da dinâmica social, cerceado por um debate reducionista de cunho técnico científico. 

Em seu estudo, Freitas e Segatto (2014) apontam que a TS apresenta grande potencial à 

CTS, mostrando aderência à proposta da adequada relação ciência, tecnologia e a sociedade. 

Afirmam ainda que “a TS se destaca como uma proposta arrojada e complexa, que, diante dos 

modelos tradicionais de desenvolvimento tecnológico, constitui-se em um avanço 

significativo” (FREITAS; SEGATTO, 2014, p. 318). 

As discussões a seguir buscam elencar elementos que subsidiem um melhor 

entendimento dessa relação entre CTS e TS. 

 

2.3.1 Antecedentes da Tecnologia Social (TS) 

 

A crítica à tecnologia convencional (TC) realizada inicialmente pelas pessoas 

precursoras da tecnologia intermediária (TI) e, posteriormente, por aquelas que propuseram a 

tecnologia apropriada (TA) remonta os antecedentes históricos do surgimento da tecnologia 

social (TS) (DAGNINO, 2009a). 

O conceito de TI foi introduzido por Fritz Schumacher primeiramente em um relatório 

para a Comissão de Planejamento da Índia, em 1963, e depois popularizado por meio de um 

artigo, intitulado How to help them help themselves, publicado no The Observer, em 1965 

(STEPS CENTRE, [201?]). Em seu artigo, Schumacher afirma que a principal tarefa dos países 

então atingidos pelo desemprego em massa e pela migração da população para as áreas 

metropolitanas era superar esses males e, para tanto, sublinha como um item indispensável a 

produção de materiais para uso local por meio de uma abordagem regional para o 

desenvolvimento, bem como por intermédio de um esforço consciente para desenvolver 

tecnologia intermediária, que aponta como sendo uma tecnologia baseada nas necessidades e 

competências das populações dos países em desenvolvimento (SCHUMACHER, 1965). 
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Em seu livro Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, publicado pela 

primeira vez em 1973, Schumacher afirma que o desenvolvimento econômico em áreas 

atingidas pela pobreza só pode ser positivo baseando-se na TI, a qual seria intensiva em mão-

de-obra e realizada por meio de estabelecimentos de pequena escala. Ademais, o autor afirma 

que essa abordagem abriria caminhos de ação construtiva, que a abordagem estática e 

econométrica não reconhece totalmente, e que a TI reconhece os limites econômicos e as 

limitações da pobreza (SCHUMACHER, 1999). 

A publicação foi realizada pelo Grupo de Desenvolvimento da TI, criado devido às 

frequentes crises financeiras e ao crescente desequilíbrio entre as nações (FREITAS, 2012). 

Schumacher (1974) falando sobre o grupo, que foi criado em 1966, afirma que alguns pontos 

são centrais no que ele considera a razão de ser deste, quais sejam: 

a) o fato de que a origem e o centro da pobreza e do subdesenvolvimento 

mundial situam-se principalmente nas áreas rurais dos países pobres, os quais 

são esquecidos pelos programas de ajuda e de desenvolvimento, realizados 

correntemente; 

b) que as áreas rurais continuarão a ser esquecidas e que o desemprego 

continuará a crescer, a não ser que a tecnologia da autoajuda seja posta ao 

alcance dos países pobres, com assistência para a sua utilização; 

c) que os países doadores e as agências não possuem no momento o 

conhecimento sistemático necessário sobre tecnologias e comunicações 

adaptadas para assistir efetivamente o desenvolvimento rural nas dimensões 

necessárias (SCHUMACHER, 1974). 

Outro ponto sobre o pensamento de Schumacher é que, segundo Freitas (2012), o autor 

tinha a percepção de que pessoas dos países desenvolvidos estariam dispostas a contribuir na 

luta contra a pobreza, e gostariam de dispender esforços na proposição de soluções tecnológicas 

ou fazer isso financeiramente. Da parte dos países pobres, Schumacher acreditava que as 

pessoas intelectualizadas desses lugares poderiam ser orientadas a colocar em prática as 

soluções tecnológicas.  

Considerando isto, Freitas (2012, p. 71) em seu estudo define TI como “tecnologias e 

métodos de produção que se situam entre a tecnologia tradicional e a moderna, de baixo custo 

e suficientemente simples para serem usadas pela população pobre, com a finalidade de gerar 

empregos”. 

O fato de que a TC não é adequada para os países periféricos foi o ponto principal que 

motivou o desenvolvimento de tecnologias alternativas, reflexão iniciada pela TI e 

posteriormente alargada pela TA (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004). O movimento 

da TA, segundo os autores valendo-se do estudo de Dagnino (1976), ampliou a perspectiva 
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anterior, da TI, ao considerar aspectos culturais, sociais e políticos à discussão e apresentar uma 

modificação no modelo de desenvolvimento. 

Sobre a TA, Rodrigues e Barbieri (2008) afirmam que várias abordagens e concepções 

tecnológicas foram genericamente denominadas tecnologias apropriadas durante as décadas de 

1960 e 1970, e estas foram desenvolvidas como outro caminho a ser seguido que não o do uso 

das tecnologias dos países desenvolvidos. Os autores, tratando a TA como um movimento, 

afirmam que um dos pontos positivos deste foi trazer a discussão da tecnologia dentro de 

considerações mais amplas do que aquelas nas quais prevalecem a ótica do capital por meio de 

avaliação econômica e técnica. 

Dagnino, Brandão e Novaes (2004, p. 22), tratando das várias denominações da TA, 

afirmam que: 

Outras expressões foram criadas no interior de movimentos que, com maior 

grau de radicalidade, criticavam o contexto socioeconômico e político que 

emoldura a relação CTS. Por entenderem essa inadequação como algo 

estrutural e sistêmico, procuravam expressar o caráter alternativo em relação 

a esse contexto que tinha o cenário que se desejava construir. 

A proposição de alternativas à adoção em grande escala das tecnologias implantadas 

pelas multinacionais em países da periferia do capitalismo e a crítica feita a essa prática eram a 

base do movimento da tecnologia apropriada, cuja discussão ajudou no debate em relação aos 

projetos de desenvolvimento nacionais (RODRIGUES; BARBIERI, 2008). 

Algumas características estão imbuídas nessa concepção de tecnologia. Dagnino, 

Brandão e Novaes (2004, p. 22 e 23) apresentam algumas: 

[...] a participação comunitária no processo decisório de escolha tecnológica, 

o baixo custo dos produtos ou serviços finais e do investimento necessário 

para produzi-los, a pequena ou média escala, a simplicidade, os efeitos 

positivos que sua utilização traria para a geração de renda, saúde, emprego, 

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

ambiente (com a utilização de recursos renováveis). 

Oposições ao que propunha o movimento de TA se estruturavam, principalmente, a 

partir da crítica de que a TA seria sinônimo de atraso tecnológico e também no fato de que este 

ajudaria no congelamento das diferenças entre países ricos e pobres, mantendo os privilégios 

das nações mais abastadas (RODRIGUES; BARBIERI, 2008). Dagnino, Brandão e Novaes 

(2004), adicionalmente, afirmam que estaria embutida na TA um sentimento de culpa daquelas 

pessoas responsáveis por pesquisa e também empresárias dos países ricos, e não, de fato, uma 

alternativa capaz de mudar a situação a qual se propunha a combater. 
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Diante da intensificação da globalização, na década de 1980, segundo Rodrigues e 

Barbieri (2008, p. 1074), o movimento da TA perdeu força, restringindo-se a estar em espaços 

mais fechados, “como o Consortium Rural Technology, na Índia; a Asian Alliance of 

Appropriate Technology Practioners, nas Filipinas; o Appropriate Technologies for Enterprise 

Creation, no Quênia; e a organização criada por Schumacher, em 1973, na Inglaterra”, o Grupo 

de Desenvolvimento da TI. 

 

2.3.2 Tecnologias sociais: histórico e conceituações 

 

A retração do movimento da TA não implicou no seu desaparecimento, uma vez que 

os problemas abarcados nas denúncias feitas pelo movimento não foram sanados, pelo 

contrário, alguns se intensificaram. As mazelas provenientes da exclusão social e degradação 

ambiental impulsionaram o ressurgimento do movimento, agora denominado Tecnologias 

Sociais, que é reconhecido por governos, parte da sociedade civil e agências como as Nações 

Unidas (RODRIGUES, BARBIERI, 2008). 

Sobre experiências anteriores de se fazer frente ao contexto excludente da TC, 

Dagnino (2009b) indica que a falta de um foco embasado em construção coletiva de 

conhecimento e a pouca atenção dispendida à ausência de capacidade dos cálculos em 

incorporar itens necessários para o desenvolvimento de uma TS, muito porque profissionais de 

engenharia e outras áreas estão costumeiramente voltados para projetar tecnologia coerente com 

o universo empresarial, fizeram com que as iniciativas de desenvolvimento tecnológico 

destinado à inclusão fracassassem. 

O autor, ao abordar valores e participação no desenvolvimento de TS, afirma que 

alguns equívocos foram cometidos pelo modo convencional de interpretar as demandas por 

conhecimento científico e tecnológico que estão ligadas aos problemas sociais. O resultado 

disso, continua o autor, é que os problemas sociais, bem como as consequências destes, 

inclinam-se a serem delineados e enfrentados a partir de uma visão de mundo que não a das 

pessoas excluídas, o que, dentro das ideias da TS, pode criar necessidades que não são, de fato, 

sentidas por tais sujeitos. 

Nesse sentido, Weiss (2009) afirma que a TS opera como mecanismo de resistência às 

dificuldades de incorporar novas posturas e comportamentos e afirma que a sociedade não pode 
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avançar somente utilizando tecnologias de alta produtividade e conteúdo científico específico, 

que marginalizam milhões de pessoas. 

Dagnino (2009a), sobre o início da discussão no Brasil acerca da TS, afirma que esta 

ocorreu no começo da década de 2000, tendo como pano de fundo a preocupação dos atores 

com o aumento da exclusão social, e com informalização e precarização do trabalho e, por outro 

lado, a empolgação com a percepção de que havia a necessidade de uma tecnologia capaz de 

contribuir na resolução desses acentuados problemas sociais. 

Adentrando na discussão sobre conceituação da TS, Freitas (2012) afirma que um 

ponto importante e que diferencia a TS em relação à TA é seu caráter de inclusão social, 

atribuído à sua inserção junto ao projeto Economia Solidária e reforçado pela sua permanência 

na então existente Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Essa conotação 

pode ser verificada na descrição de TS ainda não atualizada pelo hoje Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, outrora Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), onde se afirma que “tecnologia social compreende produtos, técnicas e/ou 

metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que represente 

efetivas soluções de transformação social” (BRASIL, 2012). 

No capítulo do Dicionário Internacional da Outra Economia que trata sobre o tema, 

Dagnino (2009a, p. 315) traz um conceito gerado no Brasil que, compreendendo o que fora 

apresentado do MCTI, afirma que TS: 

[...] é o resultado da ação de um coletivo de produtores sobre determinado 

processo de trabalho engendrado pela propriedade coletiva dos meios de 

produção, pelo controle autogestionário e pela cooperação voluntária e 

participativa, permitindo a redução do tempo necessário ao fabrico dos 

produtos e a repartição concertada dos resultados.  

Complementar a estes conceitos, Weiss (2009) indica que essas soluções tecnológicas 

são construídas pelos movimentos sociais, organizações e comunidades a partir de suas próprias 

realidades locais de vida e de trabalho, bem como de suas experiências. 

O ITS (2004), a partir do universo das ONGs, apresenta uma definição para TS que 

envolve práticas de intervenções sociais que se sobressaem por construírem soluções ligadas à 

realidade local onde estão aplicadas e que proporcionaram melhoria das condições de vida da 

população. Elencando princípios, parâmetros e implicações, o ITS (2004) traz uma definição 

ampla que abarca as técnicas e metodologias, que devem ser transformadoras e participativas, 

assim como o objetivo de inclusão social e melhores perspectivas de vida para as pessoas. 
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Duas formas de chegar ao conceito de TS são apresentadas por Novaes e Dias (2009): 

a primeira compreende a definição por oposição ou por negação à TC e os valores nela contidos, 

e a segunda recorre ao movimento da TA e incorpora contribuições das últimas décadas de 

pesquisadores latino-americanos, de modo que se propõe, mais do que um conceito 

propriamente dito, um marco analítico-conceitual adequado ao seu desenvolvimento. 

As definições apresentadas deixam implícita a correlação de forças existente no grupo 

ideologicamente diverso de agentes envolvidos com a TS, o qual abarca desde aqueles que 

objetivam uma sociedade socialista até os que acreditam que a TS contribua como mais um 

elemento dentro da Responsabilidade Social Empresarial (DAGNINO, 2009a, 2009b). Esse 

conjunto diverso de conceituações compõe possivelmente a explicação que responde por que a 

TS vem sendo amplamente difundida no Brasil, assim como expõe uma fragilidade analítico-

conceitual (DAGNINO, 2009a, 2009b). 

O autor afirma que essa heterogeneidade conceitual da TS ainda não consegue indicar 

itens essenciais que garantem a plena aplicabilidade da tecnologia, quais sejam: “conjunto de 

indicações de caráter sociotécnico alternativo ao atualmente hegemônico capaz de orientar as 

ações de fomento, planejamento, capacitação e desenvolvimento de TS dos implicados com 

esses empreendimentos” (DAGNINO, 2009a, p. 315; DAGNINO, 2009b, p. 9). Outras 

problemáticas trazidas pelo autor são a de que são abrangidos procedimentos que estabelecem 

pouca ou nenhuma ligação com o ambiente produtivo (ou com o processo de trabalho), o qual 

e deve ser transformado por meio da TS, e também aponta que, por vezes, a conceituação não 

atende à radicalidade com que a TS vem sendo abordada em várias instâncias (DAGNINO, 

2009a, 2009b). 

Trazendo diretrizes, dentro de toda essa diversidade de conceitos, para uma 

conceituação de TS, Dagnino (2009a) afirma que, sem abandonar a construção de uma utopia 

que caracteriza o movimento da TS, tem-se procurado adotar uma estratégia que formula uma 

abordagem genérica (no sentido de que esta permite o entendimento de qualquer tecnologia) e 

específica (ao passo que alinha-se com os princípios da TS), e que volta-se para a explicar a 

dinâmica de processo que mais está relacionada à TS, e não à dinâmica da inovação (ou 

tecnologia) de produto. 

Nesse contexto, segundo Dagnino (2011), o controle é um atributo inerente a qualquer 

forma de produzir e que é necessário mais que abolir a propriedade privada dos meios de 

produção para construir formas solidárias de produção, uma vez que “o tipo de controle que o 

acordo social que esta relação social, a propriedade privada, impõe fica impregnado na forma 
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de produzir tecnologia capitalista e funciona com um obstáculo à mudança social” (DAGNINO, 

2011, p. 8). 

A indissociabilidade entre o processo vivido e os resultados alcançados é colocada 

como aspecto central pelo ITS (2004) quando se busca uma maneira de abordar o conceito de 

TS, no sentido que este contribui na construção de modos de enfrentar o desafio da legitimação 

de outras formas de conhecer. Falando também sobre conhecimento, Dagnino (2009b) 

considera necessário substituir a ideia de oferta ou transferência de tecnologia e conhecimento 

por uma construção coletiva de conhecimento e com a incorporação dos valores, interesses e 

saberes dos excluídos. 

Novaes e Dias (2009), contribuindo para essa discussão, apresentam a proposta da 

Adequação Sociotécnica (AST), que pode ser entendida como um processo em que um artefato 

tecnológico passa por um processo de adequação aos interesses políticos de grupos sociais 

relevantes distintos daqueles que o originaram, dessa maneira substituindo a idealização do 

laboratório pela prática concreta dos movimentos sociais. Tal proposta, então, seria uma guia 

para a desconstrução e posterior reconstrução de artefatos tecnológicos, mais do que adequados, 

indispensáveis ao crescimento e radicalização do movimento associativista e da autogestão. 

 

2.4 SEMIÁRIDO BRASILEIRO: A CONVIVÊNCIA, A ÁGUA E O TRABALHO DAS 

MULHERES 

 

A realidade do semiárido brasileiro no século XXI caracteriza-se, apesar da forte 

exclusão social, por um movimento crescente posicionamento crítico e propositivo da 

sociedade civil em relação aos problemas da região, que, para além da pressão que exerce no 

Estado por uma democratização dos programas aqui implementados, age pela abertura de sua 

participação e gestão nos processos de elaboração e execução de tais programas (CARVALHO, 

2010). 

O que se verifica é que as injustiças sociais, as lutas contra a pobreza, e as formas de 

ação e intervenção descontextualizadas por parte do Estado historicamente vividas no semiárido 

tornaram o campo fértil para que se avançasse no sentido de novas leituras sobre a natureza 

semiárida, analisando e indicando técnicas adequadas de cultivos e de criação, de manejo 

sustentável do solo, da água, e outras temáticas relativas com sua sustentabilidade ambiental, 
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fortalecendo uma dimensão da aprendizagem significativa e contextual sobre a natureza 

semiárida e uma base para (re)pensar desenvolvimento para o território. 

Este tópico busca fazer um resgate histórico das concepções que disputam a orientação 

das ações e construções para e no semiárido, trazendo uma breve discussão sobre a água, o 

trabalho das mulheres e alternativas que vem sendo criadas e fortalecidas como maneiras de 

existência e resistência no semiárido. 

 

2.4.1 O semiárido brasileiro: do “combate à seca” à “convivência com o semiárido” 

 

A ausência de ações governamentais sistemáticas de enfrentamento das consequências 

das estiagens prolongadas ocorreu no início da ocupação do semiárido, mais de um século após 

a chegada dos portugueses e o início da colonização, e durou até a metade do século XIX, 

segundo Silva (2006). A ação oficial nesse contexto consistia, exclusivamente, na distribuição 

de alimentos e na repressão às desordens que cresciam no período das secas. 

Nessa configuração, também estabeleceram-se práticas econômicas e de tratos culturais 

nem sempre são adequados aos ecossistemas do semiárido, que são frutos do processo de 

ocupação local e das atividades agropecuárias inapropriadas, dentre as quais as queimadas, os 

desmatamentos nas margens dos mananciais e a implantação de culturas adversas. Essas 

práticas ocasionaram e ainda ocasionam a degradação ambiental no semiárido, o que faz com 

que a caatinga seja um dos biomas brasileiros mais ameaçados pelo uso indiscriminado dos 

seus recursos naturais (SILVA, 2006). 

Outros problemas que no decorrer da história sempre estiveram associados a região 

semiárida brasileira são analfabetismo; fome e desnutrição da população; inexistência de terra 

para plantar; falta de água para beber e para produzir; muita água desperdiçada ou concentrada; 

não armazenamento adequado de água proveniente de precipitações pluviométricas, 

ocasionando desperdício de água ou sua concentração nas mãos das mesmas pessoas; muitas 

comunidades sem serviço de saúde; escolas sem funcionar direito e até sendo desativadas; 

muitas pessoas sem moradia de qualidade e outras sem casa para morar e sem trabalho 

(BAPTISTA; CAMPOS, 2013) 

Silva (2006) ilustra a questão das desiguais realidades que se constituíram no semiárido 

com o fato de que a mídia costumeiramente apresenta a situação das mulheres sertanejas 
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buscando água barrenta em reservatórios para satisfazer as necessidades da família como efeito 

das secas, assim como mostra as grandes e modernas áreas verdes irrigadas, com a água dos 

rios e poços aguando as plantações de frutas (nobres) que são exportadas para centros 

consumidores nacionais e internacionais. Essa dicotomia pode, segundo o autor, levar a 

conclusões de que a seca é o elemento determinante da pobreza na região, ao passo que pode 

denotar que a solução para o desenvolvimento do Semiárido está na modernização econômica, 

com a agricultura irrigada. 

Esses problemas, conforme Baptista e Campos (2013), são causados por aquelas pessoas 

que dirigem os destinos do semiárido e pelas políticas pautadas por estas, que aumentam a 

concentração de riquezas nas mãos de poucos, mantendo a maioria da população à margem do 

desenvolvimento e com seus direitos desrespeitados. Tais políticas, continuam os autores, têm 

ocasionado ou não têm confrontado os problemas da concentração de terra e da água, da 

concentração do saber, da concentração de oportunidades nas mãos de poucas pessoas. 

Braga (2013) indica que sobre a disputa de projetos no e para o semiárido brasileiro 

evidenciam-se duas concepções: uma delas prioriza a construção de grandes obras e é pautada 

numa matriz reducionista e fragmentada de combate às secas, na qual são valorizadas as 

grandes obras hídricas e com a irrigação orientada para a produção destinada ao mercado 

externo; e a outra se pauta na compreensão da convivência com o semiárido, que se 

fundamenta nos princípios do paradigma da complexidade e valoriza o local, a diversidade 

cultural, e a construção e afirmação de identidades dos sujeitos sociais. 

Sobre o combate à seca, Pereira, M. (2016, p. 21) afirma que, para além do acesso 

concentrado à água, este se caracteriza “por tentativas de controle da natureza, pela realização 

de grandes obras hídricas, pelo uso de tecnologias desenvolvidas em outros lugares, nem 

sempre apropriadas para o semiárido, e pelo beneficiamento de pequenas minorias formadas 

por elites políticas e grupos econômicos”. 

De acordo com Silva (2006), essa concepção passou por mudanças significativas por 

meio das políticas governamentais executadas após a criação de órgãos oficiais, como a 

Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) e o Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS), responsáveis por operar as ações de combate às secas por meio das obras 

hídricas.  

Esta lógica, a de combate à seca, ocasionou um padrão de desigual de distribuição de 

água impulsionado pela maioria das ações governamentais implementadas na região. O 
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resultado disso foi o privilégio de alguns grupos em detrimento de outros, fazendo com que 

populações rurais que vivem em áreas mais afastadas e tem sua existência e sobrevivência 

ligada à agricultura familiar fossem historicamente preteridas (PEREIRA, M., 2016). 

Carvalho (2010, p. 130) indica sobre o combate à seca que: 

[...] mesmo com todo o desgaste dos insucessos, descontinuidades e 

desperdícios de recursos dos planos, projetos e programas estatais, com 

propósitos de “solucionar o problema regional”, chegou até o final do século 

XX. Entretanto, a transição para o século XXI trouxe novas questões e novos 

atores sociais para a produção e organização do território semiárido: novos 

agenciamentos e arranjos produtivos, provocando a reflexão e o debate sobre 

a política de “combate à seca” pelo Estado. Este também adentra uma nova 

fase de intervenção, seja criando formas de inserção do território à economia 

globalizada, quanto inovando suas ações com políticas públicas embasadas 

em novas concepções de desenvolvimento. 

Continuando a discussão, a mesma autora afirma que com o início da década de 1990, 

passou-se a questionar e contestar as formas pontuais de intervenção do Estado para o 

semiárido, que compreendiam apenas proposições apenas para os períodos de secas. A 

sociedade civil nesse contexto, voltando-se para atuação na desconstrução do imaginário das 

secas e para o enfraquecimento do poder das elites locais/regionais, articula-se em sindicatos 

rurais, associações, cooperativas e ONGs. Esse cenário foi muito motivado pelo então contexto 

político do país, que na década de 1980 passou por uma transição política de regime autoritário 

para uma abertura democrática, e, também, pelo contexto político mundial que favorecia os 

movimentos sociais. 

A partir de então, os movimentos de resistência à política de combate à seca ampliam-

se e ganham um arcabouço teórico-prático direcionado para outro/novo sentido de 

desenvolvimento, fortalecendo-se e permitindo gerar uma maior articulação política da 

sociedade civil, tendo à frente as ONGs, a igreja católica e os sindicatos rurais, promovendo a 

ideia de que o nordeste é viável, o que fomenta a gradual constituição da proposta política de 

convivência, que, ao longo do período de 1970 a 1990, teve algumas denominações 

(CARVALHO, 2010). 

Fazendo um retrospecto da constituição da proposta da convivência, Carvalho (2010, p. 

148 e 149) afirma: 

Nos anos de 1970/80, a noção de convivência era desenvolvida por algumas 

ONGs e setores da Igreja Católica. As experiências e ações dessas 

organizações eram voltadas para gerar alternativas produtivas com culturas 

mais resistentes às estiagens, adaptações tecnológicas para a criação, 

fortalecimento das comunidades e organizações de agricultores familiares etc. 

Esse conjunto de ações eram identificadas como convivência com a seca [...] 
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comungado com o ideal ambientalista mundial que crescia nesse período, e 

emergia no Semiárido Brasileiro, deflagrando o movimento de outra/nova 

postura de tratar a natureza semiárida. Em meados dos anos de 1980, a 

capacidade de mobilização dessas organizações amplia-se e, num processo de 

trocas de conhecimentos e de experiências, os encontros e fóruns de debates, 

nas escalas regionais e estaduais se tornam mais frequentes. Surge uma das 

primeiras ações articuladas para a atuação em rede, que é o Mutirão Nordeste. 

[...] Pelo Mutirão iniciam-se um modo de sistematizar as propostas comuns 

dessas instituições, de pensar ações relativas ao acesso à água, à terra, à 

educação, etc. [...] Ao longo dos anos de 1990, a convivência era assumida 

como uma proposta para o Nordeste Semiárido. [...] É no ano de 1999 que 

marca-se uma mudança e um novo delineamento da proposta da convivência. 

[...] Nesse referente ano, [...] realizou-se o “Fórum Paralelo” de organizações 

civis do Nordeste. Nele se elabora o documento “Declaração do Semiárido: 

Propostas da Articulação Semiárido Brasileiro para a Convivência com o 

Semiárido e Combate à Desertificação”. Esse documento vai se caracterizar 

como um marco político da sociedade civil em sua proposição de Convivência 

com o Semiárido Brasileiro, pois nele se sustenta um conjunto de orientações 

sobre como conviver, o que as instituições concebem como ações de 

investimentos, de fortalecimento social, como exemplo, a inclusão de jovens 

e mulheres no processo. [...] A Declaração do Semiárido é também 

considerada a Carta de Fundação da Articulação Semiárido Brasileiro5.  

Sobre a convivência com o Semiárido, Braga (2013) afirma que valoriza os saberes, os 

conhecimentos e o modo de vida gerados no próprio território, considerando as questões, 

contradições e soluções formuladas e implementadas. Silva (2006, p. 14) considera que este 

paradigma se coloca como uma: 

[...] crítica às concepções e práticas de “combate à seca e aos seus efeitos” e 

de “modernização econômica conservadora”, que vêm orientando as políticas 

governamentais na região. [...] Ao mesmo tempo, vêm sendo construídas 

estratégias e proposições que relacionam o desenvolvimento sustentável no 

semiárido, com os avanços econômicos alcançados com base na eficiência 

tecnológica e na racionalidade produtiva que permitem aproveitar as 

condições edafoclimáticas locais e as oportunidades de mercado externo. 

Coadunando-se com o já exposto por Braga (2013), a ASA afirma que essa mentalidade, 

a de convivência com o semiárido, se baseia no reconhecimento de que o povo local é cidadão, 

com direitos a serem respeitados, abandonando a postura paternalista de ações e políticas 

voltadas para a região (ASA, 2014). 

                                                 
5 A Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), conforme apresentado por Pereira, M. (2016), é uma rede de 

organizações da sociedade civil que foi criada com o objetivo de pressionar governos e propor alternativas de 

desenvolvimento para a região. Segundo informações de seu endereço eletrônico (ASA, [201?a]), a ASA é uma 

rede formada por mais de três mil organizações da sociedade civil de distintas naturezas (sindicatos rurais, 

associações de agricultores e agricultoras, cooperativas, ONG´s, Oscip - Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, etc) que defende, propaga e põe em prática, inclusive através de políticas públicas, o projeto 

político da convivência com o semiárido. As entidades que integram a ASA estão organizadas em fóruns e redes 

nos 10 estados que compõem o semiárido brasileiro (MG, BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI e MA). 
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Nesse sentido, algumas experiências vêm sendo desenvolvidas na região por famílias 

agricultoras, organizações sociais e centros de pesquisa com vistas a criar condições de vida 

digna, garantir segurança e soberania alimentar e nutricional, e gerar renda para milhares de 

pessoas. A publicação Caminhos para a Convivência com o Semiárido (ASA, 2014) apresenta 

algumas dessas experiências, dividindo-as em três grupos, conforme mostrado no quadro 1: 

Quadro 1 – Experiências de Convivência com o Semiárido 

EXPERIÊNCIAS DE 

CAPTAÇÃO, MANEJO E 

UTILIZAÇÃO DE ÁGUA 

PARA CONSUMO E 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

EXPERIÊNCIAS DE 

PRODUÇÃO DE 

ALIMENTOS PARA O 

CONSUMO HUMANO 

EXPERIÊNCIAS DE 

PRODUÇÃO E 

ARMAZENAMENTO 

DE FORRAGENS PARA 

A CRIAÇÃO ANIMAL 

1. Cisterna Rural para 

Captação de Água de Chuva 

Através do Telhado (16 Mil Litros) 

2. Cisterna de 52 Mil Litros 

Adaptada para a Roça 

3. Cisterna de 52 Mil Litros 

com Calçadão 

4. Barragem Subterrânea 

5. Barragem Sucessiva 

6. Barreiro Trincheira de 

Lona 

7. Barraginha 

8. Caldeirão ou Tanque de 

Pedra 

9. Poços Rasos 

10. Bomba Popular 

11. Caixa d’água Redonda ou 

Caixa Elevada 

1. Casas ou Bancos de 

Sementes 

2. Agrofloresta ou 

Agricultura Agroflorestal 

3. Quintal Produtivo 

4. Cultivos de Sequeiro: 

Milho, Feijão, Gergelim, 

Macaxeira, Mandioca, etc 

5. Extrativismo Sustentável 

de Frutas Nativas da Caatinga 

1. Fenação ou Feno 

2. Ensilagem 

3. Banco de Proteína 

 

Fonte: (ASA, 2014) 

Sobre as experiências apresentadas, a ASA (2014) afirma que é preciso fazer uma 

reflexão ampla da realidade do semiárido, considerando que é necessário que se adote políticas 

que reconheçam o protagonismo do povo, numa perspectiva de convivência com seu clima e 

seu bioma numa linha agroecológica, assim como também é preciso atentar para o fato de que 

sob o nome de convivência com o semiárido escondem-se obras pensadas dentro de uma 

concepção e política de combate à seca. 

 

2.4.2 Água, o trabalho das mulheres e alternativas: a existência e resistência no semiárido 

 

Durante longos períodos da história, a água e a terra foram considerados como 

elementos com capacidade ilimitada de prover sustento e assimilar rejeitos. Essa visão ainda 

persiste, mesmo como cenários recorrentes de escassez de água e problemas relacionados a 
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degradação ambiental nos tempos atuais (SCHAER-BARBOSA, 2012), e é potencializada sob 

a ótica capitalista, que, por meio do mecanismo de acumulação do capital, busca manter 

ininterruptamente ciclos que se utilizam da natureza como se esta fosse inesgotável. Segundo 

Pereira, M. (2016, p. 40), “a água enquanto material que é base da vida e da organização de 

sociedades é mais do que um mero recurso natural, pois ela participa da produção de 

realidades”. 

Se contrapondo ao caminho de seguir permitindo ao capital a liberdade de artificializar 

a natureza e aos poucos se apropriar das condições de vida até um ponto em que todas elas 

sejam mercadorias, processos políticos são articulados questionando esse ciclo do 

desenvolvimento, sob critérios econômicos e socioambientais mais justos. 

O contexto do semiárido brasileiro corrobora isso. Nele, as práticas capitalistas, que são 

excludentes, exploratórias e se baseiam num eixo estruturador concorrencial de relações sociais, 

não vem consistindo na única alternativa econômica de produção. Têm sido identificadas 

experiências produtivas baseadas no trabalho coletivo e essas partem 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 

(PEREIRA, M., 2016). 

Nesse cenário, a promoção do acesso à água de qualidade para a maioria da população 

rural do semiárido de forma universalizada e permanente ainda é um desafio, apesar dos 

avanços ocorridos nos últimos 15 anos6, havendo, todavia, um déficit de abastecimento de água 

que é crítico para as populações de baixa renda. As distribuições de água têm um caráter, 

sobretudo, político e envolvem múltiplos atores, para além dos estatais, e arranjos sociotécnicos 

formados por elementos heterogêneos, que se orientam por prioridades e escolhas, e ocorrem 

dentro de disputas entre diferentes agendas e projetos de desenvolvimento, principalmente entre 

aqueles baseados nas lógicas de combate à seca e de convivência com o semiárido (PEREIRA, 

M., 2016), neste trabalho já abordadas. 

Sobre a realidade em específico do semiárido localizado em território potiguar, o que se 

observa é que a formação de redes sociais a partir da auto-organização de grupos produtivos 

tem figurado um importante mecanismo de estabelecimento de princípios e práticas que 

                                                 
6 Considerar período compreendido entre os anos de 2002 e 2016, devido a data de publicação da referência 

utilizada. 
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propõem um desenvolvimento alternativo ao recorrerem a práticas mais justas do ponto de vista 

ambiental, social e econômico, tais com a agroecologia7 e a economia solidária8. No que se 

refere a processos de auto-organização, é importante frisar aqui que, segundo Bezerra (2013, p. 

91), a partir das experiências das mulheres trabalhadoras rurais, podem ser observadas 

conquistas políticas e de direitos, quais sejam: 

a participação das mulheres nos sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores 

rurais e nas associações locais (antes não era permitido às mulheres se 

associarem), a realização de projetos produtivos coletivos como o cultivo de 

hortaliças agroecológicas, criação de abelhas, caprinos e ovinos, dentre outras 

potencialidades descobertas nas vivências coletivas. 

Uma experiência a ser ressaltada sobre a auto-organização das mulheres trabalhadoras 

rurais potiguares que se relaciona com a oferta hídrica na região é a da construção de cisternas. 

Com os avanços do desenvolvimento de ações de convivência com o semiárido, a experiência 

das mulheres cisterneiras do Rio Grande do Norte ressalta uma dimensão que deve ser 

considerada central em qualquer estratégia voltada à construção da sustentabilidade, que é o 

reconhecimento das mulheres agricultoras como protagonistas dos processos de 

desenvolvimento local (BEZERRA, 2014). 

O Encontro das Mulheres Trabalhadoras Rurais, que aconteceu em Mossoró/RN, em 

outubro de 2003, apontou, já naquela época, que as trabalhadoras avaliavam que a garantia do 

acesso à água de boa qualidade para o consumo humano, para ser atendida, necessitava de ações 

emergenciais e que o não atendimento desse acesso era um dos principais entraves para a 

convivência com o semiárido. Esse diagnóstico foi apresentado ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pela Coordenação de Mulheres Trabalhadoras da 

Região Oeste e a partir disso foi conquistado o projeto de construção das cisternas, dentro das 

ações do Programa Um Milhão de Cisternas9 (P1MC) (BEZERRA, 2014). 

                                                 
7 Siliprandi (2009, p. 103) afirma que a agroecologia é “um conjunto de disciplinas científicas por meio das quais 

é possível analisar e atuar sobre os agroecossistemas, de forma a permitir a implantação de estilos de agricultura 

com maior nível de sustentabilidade”. A mesma autora afirma que a agroecologia é um movimento relativamente 

novo no Brasil e aponta que são as mulheres quem, muitas vezes, iniciam um processo de conversão da terra para 

uma para um sistema sustentável, muito embora devido a forma como se estruturam as relações de produção e 

reprodução nesse tipo de agricultura, em grande número dos casos, quando a propriedade começa a ter resultados 

positivos, a frente das tarefas é tomada pelos homens. 
8 Aqui considerada como “uma economia que provoca inclusão social via geração de renda e fortalecimento 

comunitário, à luz dos princípios da cooperação e da autogestão, e fomenta relações intersubjetivas mais iguais” e 

(PEREIRA, E., 2016, p. 191). 
9 Primeiro programa desenvolvido pela ASA, no início dos anos 2000, que tem como o objetivo de atender a 

necessidade da população que vive no campo, melhorando a vida das famílias que vivem na Região Semiárida do 

Brasil. Por meio do armazenamento da água da chuva em cisternas construídas com placas de cimento ao lado de 

cada casa, as famílias que vivem na zona rural dos municípios do Semiárido passam a ter água potável a alguns 

passos. A grande conquista destas famílias é que elas passam de dependentes a gestoras de sua própria água. As 
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Com a certeza de que a conquista só seria, de fato, assegurada caso houvesse 

protagonismo das mulheres na organização e operacionalização do processo de execução do 

programa na região, as mulheres foram capacitadas na construção de cisternas, segundo Bezerra 

(2014) e conseguiram estabelecer um novo modelo de construção do P1MC, tendo que, durante 

todo o processo, lidarem com a deslegitimação do seu trabalho e desqualificações, pautadas 

num discurso sexista, das conquistas alcançadas. 

Apesar dessa experiência exitosa de acesso à água vivida no semiárido brasileiro, 

Pereira, M. (2016, p. 37) afirma que: 

[...] a dependência dos caminhões-pipa ainda continua em muitas partes do 

semiárido, mesmo com a presença da cisterna, pois nem sempre as chuvas são 

suficientes para enchê-la ou a água coletada dura todo o período de estiagem. 

Além disso, ainda há muito o que avançar para atender as outras demandas 

domiciliares de água para além das funções de beber e cozinhar. 

Dentro das experiências construídas no semiárido envolvendo a oferta hídrica, outra que 

cabe aqui ressaltar é o reuso de água. Schaer-Barbosa (2012), em sua tese, aborda a experiência 

do semiárido baiano, trazendo a percepção de agricultores familiares e formuladores de 

políticas sobre essa prática. A autora adota como definição de reuso em seu trabalho o uso de 

águas servidas para aplicação em outro uso em que possa ser benéfico e afirma que o reuso de 

água apresenta-se como uma nova fonte de suprimento de água, com enorme potencial de 

expansão, podendo trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais para as comunidades em 

que se insere, sendo uma alternativa sustentável para aumento da oferta de água, contribuindo 

também com uma gestão mais racional da demanda.  

                                                 
etapas da execução do programa nas zonas rurais são o cadastramento e seleção das famílias; capacitações das 

famílias, comissões municipais e pedreiros e pedreiras; e construção de cisternas de placas de 16 mil litros (ASA, 

[201?b]). 
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3 TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa deste estudo desenvolveu-se com a proposição de envolver quatro grandes 

temas: Sustentabilidade e outras perspectivas da questão ambiental, CTS, TS e semiárido 

brasileiro. Abrangendo estas áreas e a partir da problemática já apresentada, buscou-se 

responder ao questionamento motivador da pesquisa e atingir os objetivos propostos. 

A delimitação do tema e a especificação do problema de pesquisa provieram da 

observância do cenário local, que tem sido solo fértil para incentivo, concepção e aplicação de 

ideias que caminham ao encontro de outro modelo de desenvolvimento que se estrutura 

considerando não somente aspectos econômicos, bem como da relevância do tema, aliadas à 

acessibilidade a fonte dados necessários e afinidade da pesquisadora. 

Para alcance dos objetivos propostos e elucidação do problema apresentado, estruturou-

se um caminho para a pesquisa, a qual caracteriza-se, do ponto de vista da sua natureza, como 

aplicada, por objetivar a geração de conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução 

de problemas específicos, uma vez que se propõe a ser mais um instrumento que possa auxiliar 

a tornar visíveis aspectos que contribuam para a sustentabilidade no trabalho das sujeitas 

envolvidas, e elementos que com ele se relacionam. 

Considerando seus objetivos, apresenta-se como exploratória-descritiva, ao buscar 

compreender e caracterizar vários aspectos relativos ao problema da pesquisa e também 

referentes as características das sujeitas que foram estudadas, bem como do campo de estudo, 

tendo uma abordagem qualitativa do estudo de caso, com vistas a evidenciar que há uma ligação 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade das sujeitas envolvidas. 

Os dados da pesquisa foram coletados por meio de pesquisa exploratória, documental e 

bibliográfica, observação direta, entrevistas semiestruturadas, que foram realizadas com as 

mulheres com as quais optou-se por realizar o trabalho, e entrevistas não estruturadas, com 

outros atores que pudessem contribuir com informações que ajudassem a caracterizar o campo 

de estudo. 
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3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Foram propostas etapas para a pesquisa para que fosse possível conhecer os impactos 

ambientais, sociais e econômicos da utilização do Sistema Água Viva no PA Monte Alegre I – 

Upanema/RN a partir dos olhares das técnicas e agricultoras. Essas etapas, que tiveram por 

finalidade auxiliar as ações da pesquisadora e orientar o desenvolvimento da pesquisa, estão 

detalhadas nos subtópicos seguintes deste capítulo. 

A estruturação das etapas aqui apresentadas baseou-se no que foi aplicado por Colombo 

(1999; 2004) em seus trabalhos, que, por sua vez, orientou-se no que fora proposto por Patrício 

(1996). 

A primeira das etapas, chamada de entrando no campo, compreendeu o início das 

interações, onde melhor se delimitou o estudo e, também, foram estabelecidas as técnicas de 

pesquisa a serem utilizadas na pesquisa, assim como os preceitos éticos. A etapa que se seguiu, 

ficando no campo, correspondeu ao conhecer a realidade, concretizando o pesquisar nos 

momentos de interação, se valendo das técnicas estabelecidas na etapa anterior. Esta etapa 

também envolveu o registro e a análise de dados. A última das etapas, saindo do campo, se 

tratou do afastamento e da análise final. 

É válido aqui ressaltar que as estas etapas em momentos diversos da pesquisa se 

entrelaçam e se sobrepõem, não havendo, na prática, um delineamento preciso e exato do início 

e do fim de cada uma destas etapas e que este é realizado em teoria para fins de facilitar o 

entendimento do caminho percorrido no trabalho. 

 

3.2.1 Entrando no campo 

 

Esta etapa, de acordo com Colombo (2004), trata-se da etapa exploratória, onde é 

possível se conhecer o campo de estudo, definir os instrumentos a serem utilizados na pesquisa 

de campo, realizar um estudo piloto para aprimoramento destes instrumentos e da própria 

pesquisadora pelo contato mais direto com o tema de estudo. A autora ainda afirma que nessa 

fase se escolhem os sujeitos, apresenta-se a proposta do estudo e requere-se a participação de 

cada sujeito. Todo este processo segue princípios éticos que são apresentados às pessoas 

envolvidas no estudo quando da sua apresentação. 
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Neste estudo, o campo de estudo delimitado foi o PA Monte Alegre I, pertencente a 

zona rural de Upanema, município do Rio Grande do Norte, comunidade onde foi construída a 

tecnologia social de reaproveitamento de água cinza, a qual foi chamada de Sistema Água Viva. 

A entrada nesse campo se deu a partir de observação direta, pesquisa exploratória e entrevistas 

piloto, do tipo semiestruturadas, com as próprias sujeitas do estudo. 

No dia 18 de outubro de 2016, foi realizada a primeira visita ao campo, acompanhada 

por uma das técnicas da organização que participou do projeto que propiciou a idealização e 

construção do Sistema Água Viva, bem como por uma comunicadora do CF8. No trajeto de ida 

e volta até o PA de Monte Alegre I (Upanema/RN), foi possível conversar sobre o projeto, bem 

como acerca de impressões de ambas sobre alguns impactos ambientais, sociais e econômicos 

gerais sobre a utilização da tecnologia social. 

Na oportunidade da visita, a técnica realizou acompanhamento da produção dos quintais 

e a comunicadora coletou dados para que fosse possível escrever matéria para meios de 

comunicação da organização. Foram realizadas anotações a partir dos diálogos de ambas com 

as agricultoras para que fosse possível subsidiar uma sistematização de informações sobre o 

campo de estudo, a estruturação do roteiro da pesquisa, bem como a elaboração de instrumentos 

de coleta de dados e a escolha das sujeitas do estudo. Perguntas adicionais foram feitas para as 

profissionais do CF8 e para uma das agricultoras visitadas para que estes objetivos fossem 

atingidos. Foram visitadas duas experiências do Sistema Água Viva nesta data e esses 

momentos tiveram os áudios parcialmente registrados via gravação. 

Depois de realizada a primeira visita ao campo de estudo, foi possível criar os 

instrumentos para as coletas de dados necessários nas entrevistas semiestruturadas (Apêndices 

A e B). Tais instrumentos tiveram elaboração orientada, além do que fora observado em campo, 

nos fundamentos apresentados no segundo capítulo deste estudo e nos estudos de Freitas (2012) 

e Schaer-Barbosa (2012), cujas pesquisas foram realizadas em campo de estudo afim ao deste. 

A primeira traz uma análise de tecnologias sociais e desenvolvimento sustentável, sob a ótica 

da Adequação Sociotécnica. O segundo estudo aborda a percepção de agricultores familiares e 

formuladores de políticas sobre o reuso da água no semiárido baiano. 

Objetivando validar os instrumentos de pesquisa e também como preparação pessoal, 

foram realizadas entrevistas pilotos com uma sujeita de cada um dos grupos em estudo, o de 

técnicas e agricultoras. 
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O processo de realização de entrevistas pilotos foi iniciado com a técnica que 

acompanhou a primeira visita realizada ao campo de estudo, ocorreu no dia 19 de julho de 2017, 

no período da manhã, em Natal/RN, e foi acompanhada pela orientadora desta pesquisa. A 

técnica foi informada, no começo do momento, de que havia a possibilidade que o roteiro 

(Apêndice A) não se alterasse substancialmente, mas também que este fosse aprimorado, sendo, 

nesse caso, possivelmente necessário entrevistá-la novamente para obtenção de dados 

complementares. 

Antes de começar a entrevista propriamente dita, foi apresentado o termo de 

consentimento (Apêndice C), o qual questiona às sujeitas do estudo sobre sua vontade em 

participar do estudo, assim como indaga sobre a preservação em sigilo ou não da identidade da 

entrevistada. Após o consentimento da entrevistada, iniciou-se a entrevista, que teve os áudios 

gravados. 

No transcorrer do momento, foram sendo realizadas anotações no roteiro, que 

propiciaram o aprimoramento do instrumento de coleta de dados, e também registradas 

informações sobre quais agricultoras e técnicas estiveram/estão envolvidas com o projeto do 

Sistema Água Viva. 

Decidiu-se, após a primeira entrevista semiestruturada, que todas as técnicas que 

estiveram direta ou indiretamente envolvidas no projeto do Sistema Água Viva seriam 

entrevistadas, bem como todas as agricultoras do PA de Monte Alegre I usuárias da tecnologia. 

Dessa maneira, o primeiro grupo, o das técnicas, compreendeu 5 mulheres e o segundo, o das 

agricultoras, 10 sujeitas (número total de agricultoras do projeto de assentamento que tiveram 

a tecnologia instaladas em suas casas), totalizando 15 mulheres a serem entrevistadas. 

Também após a realização da primeira entrevista piloto, foi possível fazer algumas 

alterações tanto no roteiro das entrevistas com as técnicas, como também no das agricultoras, 

no que se refere a alguns aspectos que foram incorporados às perguntas a partir de elementos 

que surgiram na primeira entrevista. 

Entretanto, era necessário ainda realizar uma entrevista piloto com uma das agricultoras 

para verificar a adequação das perguntas e também se o roteiro estaria englobando os elementos 

que propiciariam o atingimento dos objetivos do trabalho, assim como para fins de preparação 

pessoal. 

Em contato com a técnica da primeira entrevista, foi possível realizar uma ida 

acompanhada de uma das técnicas do CF8 ao Projeto de Assentamento Monte Alegre I, 
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Upanema/RN, no dia 11 de agosto de 2017. A técnica que acompanhou essa visita e as 

entrevistas não esteve no projeto do Sistema Água Viva, mas é responsável por acompanhar o 

preenchimento das Cadernetas Agroecológicas10, projeto que vem sendo executado pela 

organização também com as mulheres de Monte Alegre I. 

Durante o deslocamento de ida e volta ao campo de estudo, a técnica compartilhou 

algumas visões próprias sobre alguns aspectos do trabalho e da vida das agricultoras, 

principalmente os que se ligam à experiência da Caderneta Agroecológica. 

Os mesmos procedimentos pré-entrevista realizados quando na realização da piloto com 

a técnica foram repetidos no momento da entrevista com a agricultora, que optou por manter a 

identidade sob sigilo e, desta maneira, durante todo este trabalho, todas as mulheres que foram 

entrevistadas serão identificadas por outros nomes, que não os seus próprios. Ao término da 

entrevista, visitou-se o quintal da agricultora, o que permitiu verificar as partes do Sistema Água 

Viva e como estava a situação do lugar em termos de produção. 

 

3.2.2 Ficando no campo 

 

O segundo momento, aqui chamado de Ficando no campo, engloba as interações com 

os sujeitos da pesquisa para a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, de acordo com 

Colombo (1999). De certa maneira, neste estudo, o início dessa fase mistura-se com a fase 

anterior, uma vez que as entrevistas piloto foram realizadas com as próprias sujeitas a serem 

entrevistadas na pesquisa. 

A realização das entrevistas semiestruturadas ocorreu entre os meses de julho e 

setembro de 2017 e as datas foram definidas observando a disponibilidade das mulheres 

                                                 
10 A Caderneta Agroecológica é uma metodologia construída a partir da contribuição de uma rede de organizações 

dos campos agroecológico e feminista aglutinadas em torno do projeto Mulheres e Agroecologia em Rede, que se 

desenvolveu em quatro regiões do país (Amazônia, Nordeste, Sul e Sudeste) com o apoio financeiro da União 

Europeia. São instrumentos de mensuração criados para auxiliar na administração da produção de mulheres 

agricultoras, por meio do registro do consumo, da troca, da venda e da doação do que é cultivado nos quintais 

produtivos. Ao sistematizar o trabalho das agricultoras familiares, a caderneta dá visibilidade à contribuição da 

mulher na manutenção da unidade produtiva, promovendo a Agroecologia, a segurança alimentar e nutricional e 

a geração de renda. Para além disso, a Caderneta Agroecológica, ao incorporar as contribuições da economia 

feminista, atrela a dimensão do trabalho doméstico e de reprodução a um conceito de economia que é estabelecido 

a partir da sustentabilidade da vida, não considerando somente relações de mercado. O que quer dizer que visibiliza 

a contribuição econômica que é oriunda do trabalho das mulheres, fazendo-se reconhecer que o trabalho não 

remunerado funciona como mais um mecanismo de submissão e exploração que permeia as relações patriarcais. 

(LOPES NETO et a., 2015). 
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pertencentes a ambos os grupos. No quadro 2 a seguir, estão listados todos os pseudônimos que 

foram utilizados para identificar as entrevistadas nesta pesquisa, bem como a qual grupo 

pertencem, data e local onde foi realizada cada entrevista: 

Quadro 2 – Grupos de mulheres entrevistadas, pseudônimo, data e local da entrevista 

GRUPO PSEUDÔNIMO DATA DA ENTREVISTA LOCAL DA ENTREVISTA 

2 (técnicas) 

Nísia 19/07/2017 Natal/RN 

Clara 29/08/2017 Mossoró/RN 

Patrícia 30/08/2017 Mossoró/RN 

Frida 31/08/2017 Mossoró/RN 

Anatália 01/09/2017 Mossoró/RN 

1 (agricultoras) 

Alexandra 11/08/2017 Upanema/RN 

Margarida 11/08/2017 Upanema/RN 

Celina 11/08/2017 Upanema/RN 

Dorcelina 30/08/2017 Upanema/RN 

Dandara 30/08/2017 Upanema/RN 

Haydée 30/08/2017 Upanema/RN 

Tereza 30/08/2017 Upanema/RN 

Simone 31/08/2017 Upanema/RN 

Rosa 31/08/2017 Upanema/RN 

Carolina 31/08/2017 Upanema/RN 

Fonte: (AUTORA, 2018) 

A relação de todas agricultoras do projeto de assentamento que tiveram a tecnologia 

instalada em suas casas e das técnicas que estiveram direta ou indiretamente envolvidas no 

projeto do Sistema Água Viva foi obtida no momento da primeira entrevista com a técnica 

Nísia. As entrevistas que ocorreram em Upanema/RN foram realizadas no PA Monte Alegre I, 

na residência de cada uma das entrevistadas, assim como no caso das entrevistas das técnicas 

Clara e Patrícia e Anatália. As demais técnicas foram entrevistadas em seus atuais locais de 

trabalho. 

Apesar de, também no momento da entrevista com a técnica Nísia, ter-se sabido que 

nem todas as técnicas participaram por completo de todas as etapas correspondentes à execução 

do projeto do Sistema Água Viva, optou-se por fazer, mesmo assim, a entrevista com todas as 

técnicas apontadas para que fosse possível apreender quais aspectos estas enxergam referente 

aos impactos ambientais, sociais e econômicos do Água Viva na vida das mulheres que o 

utilizam. O mesmo se aplica para o caso do grupo de agricultoras entrevistadas, onde uma delas 

hoje não mais utiliza a tecnologia social e outras não estavam utilizando quando no período de 

realização da entrevista, devido a problemas que serão detalhados em tópicos posteriores. 
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Anterior a cada entrevista, assim como na realização das pilotos, havia um momento de 

apresentação, de descrição geral da pesquisa e, então, era apresentado termo de consentimento 

(apêndice C), assim como nas entrevistas piloto, para o qual era solicitada a assinatura da 

participante, caso esta concordasse em participar da entrevista. 

Para obter informações sobre o Sistema Água Viva, foram consultados arquivos 

disponibilizados eletronicamente pelo CF8 e também se realizou pesquisa bibliográfica em 

publicações e trabalhos acadêmicos que já abordaram a tecnologia. 

Além disso, no dia 10 de agosto de 2017, foi realizada visita ao Campus Leste da 

UFERSA, a fim de observar experiências que estão sendo construídas no local e que são fruto 

de melhorias que estão sendo pensadas a partir da experiência do Sistema Água Viva. A visita 

foi acompanhada pelo professor Rafael Batista que esteve presente em alguns momentos da 

concepção e execução do projeto Água Viva, auxiliando tecnicamente e facilitando o acesso à 

estrutura laboratorial da universidade, para que fossem realizados testes diversos. Na 

oportunidade, o mesmo disponibilizou pesquisas acadêmicas que já haviam sido realizadas 

sobre a tecnologia social estudada. 

Para que fosse possível descrever características gerais do campo de estudo, no que se 

refere ao histórico e características geográficas, bem como apresentar e caracterizar alternativas 

de abastecimento de água já utilizadas no campo de estudo, para além dos dados obtidos na 

pesquisa de campo, utilizou-se pesquisa documental e bibliográfica, como a busca realizada no 

endereço eletrônico do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para 

obtenção de dados do PA. 

Além disso, foram realizadas entrevistas não estruturadas, para as quais foram elencados 

somente pontos abrangentes sobre os quais se gostaria de obter dados, com o presidente que 

estava à frente da Associação dos Produtores de Monte Alegre I no período de execução da 

pesquisa, com assentado que já participou de duas gestões da associação como presidente e com 

uma representante do STTR de Upanema/RN. Essas pessoas expuseram informações, tais como 

a história do PA Monte Alegre I, seus equipamentos sociais, projetos que já foram 

desenvolvidos no lugar e como é o abastecimento no assentamento. Na oportunidade destas 

entrevistas, foram disponibilizados documentos da associação do PA, bem como relatórios dos 

arquivos do sindicato que foram úteis para construir uma cronologia do campo estudado e 

também caracterizá-lo. 

Houve dificuldades na obtenção de dados a partir da pesquisa documental, pois o 

registro e a sistematização de informações nas instituições consultadas se dão em condições 
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não satisfatórias. Este fato aliado à importância de imprimir o olhar das técnicas e agricultoras 

sobre a realidade do campo de estudo fez com que informações que estas compartilharam em 

suas entrevistas fossem utilizadas para enriquecer a descrição do local estudado. 

Foram visitados endereços eletrônicos de outras instituições que já executaram algum 

projeto no assentamento, a fim de obter informações gerais sobre estes projetos, momento no 

qual houve dificuldade, pois o registro de informações desse tipo em sites ainda não é realidade 

para todas as instituições que foram elencadas nas pesquisas que precederam essa etapa. 

Trabalhos acadêmicos também foram consultados nesse sentido. 

 

3.2.3 Saindo do campo 

 

A exemplo do ocorrido na pesquisa de Colombo (2004), esta fase deste estudo 

compreendeu os seguintes momentos: o afastamento das sujeitas, que aconteceu no período 

após o final das entrevistas individuais, avaliação do processo investigativo; agradecimentos 

pela participação no estudo e solicitação da possibilidade de retorno. 

Após estes, foi finalizada a etapa redacional do trabalho, que compreendeu a 

apresentação organizada e sistematizada do que foi alcançado e culminou no desenvolvimento 

desta dissertação, que obedece às normas da instituição a qual está sendo apresentada. 

 

3.3 REGISTRO, ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta pesquisa, o registro dos dados se deu por meio de gravação dos áudios das 

entrevistas semiestruturadas, registros fotográficos e realização anotações pertinentes. Posterior 

a esses momentos, ocorreu a transcrição de todos áudios e organização desses dados no Diário 

de Campo (Apêndice D), onde foram apontadas informações sobre data e lugar de realização 

de cada uma das 15 entrevistas e dados da primeira visita ao campo, bem como impressões 

prévias da pesquisadora sobre o ambiente no qual aconteceu a interação com cada uma das 

sujeitas da pesquisa, tópico chamado de “Descrição de como foi o momento”. 

As 192 páginas do Diário de Campo foram resultado de um trabalho de três meses de 

transcrições de, aproximadamente, sete horas e meia dos áudios das entrevistas e também da 
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reprodução escrita de trechos que foram gravados quando da pesquisa exploratória realizada no 

campo de estudo. 

Após a fase de registros e organização dos dados, todas as transcrições dos diálogos das 

entrevistas foram lidas numa fase de pré-exploração do material, que foi seguida de seleção de 

trechos para análise e, por fim, categorização e subcategorização, acompanhadas de codificação 

do material. Estas fases correspondem, neste estudo, ao processo de análise de conteúdo, que 

buscou o sentido do texto que fora transcrito, considerando não somente a linguística 

tradicional, mas também a interpretação das palavras. Cabe ainda ressaltar que tais fases, apesar 

de aqui apresentadas sequencialmente, ocorreram simultaneamente em diversos momentos. 

As categorias ambiental, social e econômica foram estabelecidas orientando-se nos 

fundamentos teóricos abordados neste trabalho, buscando responder aos objetivos nele 

propostos. A literatura apresentada nos tópicos 2.1.2 e 2.1.3 deste estudo, bem como os estudos 

de Freitas (2012) e Schaer-Barbosa (2012), já citados no subitem 3.2.1, permitiram uma 

confluência teórica que embasou não só a determinação de tais categorias, mas que fossem 

sendo definidas subcategorias para as estas três categorias inicialmente citadas (ambiental, 

social e econômica), em um movimento de ir e voltar ao conteúdo registrado das entrevistas à 

medida que o material do Diário de Campo era explorado. 

Campo de estudo, mulheres e o Sistema Água Viva foram categorias que emergiram, 

para além do propósito de consecução dos objetivos propostos, da necessidade de se apresentar 

uma caracterização de cada um desses elementos, a fim de fosse possível fornecer elementos 

que subsidiassem conhecer as contribuições da tecnologia social estudada para a perspectiva de 

convivência com o semiárido no campo de estudo, a partir de diferentes olhares. Suas 

respectivas subcategorias foram estabelecidas a partir de classificação dos conteúdos que 

resultaram das entrevistas semiestruturadas realizadas. 

Dessa maneira, parte das categorias e subcategorias foi predefinida, e outra parte 

emergiu a partir da classificação de conteúdos que resultaram da sua pesquisa. Todas estas 

categorias e suas subdivisões, que se inter-relacionam, estão mostradas no Quadro 3 a seguir:  
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Quadro 3 – Dimensões de análise e critérios de categorização 

CATEGORIA DESCRIÇÃO SUBCATEGORIA 

Campo de estudo 

Compreende questões ligadas ao histórico e 

características geográficas do local, bem como as 

alternativas de abastecimento de água já 

utilizadas, a agricultura e criação do projeto de 

assentamento 

Abastecimento 

Produção e criação 

Assessoria/projetos 

Associação 

Entorno 

Mulheres 

Abrange aspectos sobre a história de vida das 

mulheres e sua participação no processo de 

concepção e construção da tecnologia social 

estudada  

Identificação 

Caracterização 

Rotina 

Sistema Água 

Viva 

Envolve questões sobre a concepção, o 

desenvolvimento e a manutenção da tecnologia 

social 

Estrutura 

Funcionamento 

Manutenção 

Etapas 

Materiais 

Dificuldades 

Problemas 

Sujeitos 

Melhorias 

Ambiental 

Compreende aspectos ligados a interação do 

Sistema Água Viva com o meio que o cerca no 

que se refere a recursos naturais e práticas de 

relação com esse meio das agricultoras 

Recursos utilizados 

Recursos reaproveitados 

Destinação de resíduos da 

casa 

Práticas de cultivo e criação 

Disponibilidade de água 

Social 

Envolve aspectos relacionados ao aprendizado 

das agricultoras e relacionamento com outras 

partes envolvidas no processo; ao entendimento 

que a comunidade tem da tecnologia social; e 

questões relativas ao trabalho e organização 

coletiva local 

Aprendizado 

Relacionamento com outras 

partes 

Entendimento da comunidade 

Trabalho envolvido 

Organização coletiva 

Econômica 

Abrange questões relativas ao financeiro pessoal 

e da casa, e também aquelas ligadas a autonomia 

econômica das mulheres 

Renda pessoal e da casa 

Consumo da casa 

Autoconsumo da casa 

Economia da comunidade 
Fonte: (AUTORA, 2018) 

Após o agrupamento em categorias, as mesmas foram descritas segundo os dados 

coletados e foram realizadas inferências acerca das mensagens selecionadas para o estudo, 

embasando-as nos fundamentos teóricos do trabalho. 

 

3.4 QUADRO REPRESENTATIVO DO ESTUDO 

 

O questionamento da pesquisa, os objetivos geral e específicos, os procedimentos 

metodológicos e a base teórica utilizada como fundamento de cada etapa da pesquisa foram 
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organizados no Quadro 4, de modo que fosse possível resumir e identificar as relações entre os 

aspectos citados. 

Quadro 4 – Quadro representativo do estudo 
QUESTIONAMENTO 

DA PESQUISA 

OBJETIVO 

GERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO 

BASE 

TEÓRICA 

Quais são os impactos 

ambientais, sociais e 

econômicos da utilização 

do Sistema Água Viva no 

Projeto de Assentamento 

Monte Alegre I, de 

Upanema/RN, a partir 

dos olhares das técnicas e 

agricultoras? 

Conhecer os 

impactos 

ambientais, 

sociais e 

econômicos da 

utilização do 

Sistema Água 

Viva no 

Projeto de 

Assentamento 

Monte Alegre 

I – 

Upanema/RN 

a partir dos 

olhares das 

técnicas e 

agricultoras. 

Descrever 

características 

gerais do campo 

de estudo, 

focando-se 

naquelas que se 

referem à 

convivência com o 

semiárido 

brasileiro, 

tecnologias sociais 

utilizadas e 

agricultura 

Observação direta 

Pesquisa documental 

Pesquisa bibliográfica 

Entrevista não 

estruturada 

Convivência 

com o semiárido 

Apresentar e 

caracterizar 

alternativas de 

abastecimento de 

água já utilizadas 

no campo de 

estudo 

Pesquisa bibliográfica 

Entrevista não 

estruturada 

Convivência 

com o semiárido 

Tecnologia 

Social 

Caracterizar o 

Sistema Água 

Viva e as sujeitas 

envolvidas 

Entrevista 

semiestruturada 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa documental 

Mulheres 

Tecnologia 

social 

Conhecer como as 

técnicas e 

agricultoras veem 

as consequências 

da utilização do 

Sistema Água 

Viva no Projeto de 

Assentamento 

Monte Alegre I – 

Upanema/RN 

Entrevista 

semiestruturada 

Análise de conteúdo 

Categorização 

Sustentabilidade 

Convivência 

com o semiárido 

Tecnologia 

social 

Identificar os 

impactos 

ambientais, sociais 

e econômicos da 

utilização do 

Sistema Água 

Viva no campo de 

estudo, a partir dos 

olhares das 

técnicas e 

agricultoras, com 

base nos 

fundamentos 

teóricos abordados 

no estudo 

Entrevista 

semiestruturada 

Análise de conteúdo 

Categorização 

Sustentabilidade 

Convivência 

com o semiárido 

Tecnologia 

social 

Fonte: (AUTORA, 2018) 
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4 DESCREVENDO A REALIDADE 

 

Neste capítulo, apresenta-se o campo de estudo, as mulheres que são sujeitas neste 

trabalho e o Sistema Água Viva. 

Para conhecer a realidade do campo, são aqui abordadas características gerais e 

históricas do PA, questões sobre a organização local dos e das moradoras, sobre os programas 

e projetos já executados, seus equipamentos sociais, as condições de abastecimento de água do 

lugar, e o que é produzido e criado no PA. 

Complementarmente, as agricultoras e técnicas são apresentadas. No que se refere às 

primeiras, são trazidas questões sobre sua rotina, se estas estão organizadas coletivamente em 

algum espaço auto-organizado ou misto, se já tinham tido contato com alguma tecnologia social 

anterior à experiência com o Sistema Água Viva, como foi o início do cultivo em suas terras, 

se em seu dia a dia há atividades exercidas fora de seus quintais e de suas casas, quantas horas 

trabalham diária e semanalmente, e se estudam. Sobre as técnicas, abordam-se, principalmente, 

elementos sobre sua atuação profissional, antes e durante o projeto, incluindo aqui o contato 

com as mulheres do PA Monte Alegre I. 

Por fim, sobre o Sistema Água Viva, é contemplada sua descrição, seus objetivos 

principais, a participação de cada parte envolvida no desenvolvimento e construção da 

tecnologia, seus detalhes técnicos (especificações, materiais), e outros aspectos relevantes que 

ajudam a contar a história do sistema construído no campo de estudo. 

 

4.1 O CAMPO DE ESTUDO 

 

As regiões semiáridas, em geral, têm como características a aridez do clima, a 

deficiência hídrica, com imprevisibilidade das chuvas, e a existência de solos pobres em matéria 

orgânica (SILVA, 2006). 

No contexto brasileiro, o semiárido teve sua definição atualizada com o decorrer dos 

anos. Em sua primeira delimitação de 1989, foi definido como a região inserida na área de 

atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) com precipitação 

pluviométrica anual igual ou inferior a 800 mm. No ano de 2005, a definição passa a incluir, 

além do critério já utilizado, outros dois mais: índice de aridez de até 0,5 considerando o período 
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entre 1961 e 1990, e risco de seca ser maior que 60%. Um total de 1135 cidades se encaixavam 

em tais critérios. A partir de 2014, o período considerado para análise dos critérios (que se 

mantiveram os mesmos) passa a ser de 1981 a 2010, passando o semiárido a compreender, 

então, 1189 municípios (SUDENE, 2017a). A configuração atual abrange 1.262 municípios 

integrantes, segundo informações disponibilizadas pela SUDENE (2017b), após solicitação dos 

estados para análise de recálculo dos indicadores, envolvendo todos os estados da Região 

Nordeste e parte do estado de Minas Gerais, conforme ilustra a Figura 1 a seguir: 

Figura 1 – Mapa de delimitação do semiárido brasileiro 

 
Fonte: (SUDENE ,2017c) 
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A respeito de características geográficas, Silva (2006) afirma que a limitação hídrica 

ocorre anualmente devido ao longo período seco que leva à desperenização dos rios e riachos 

endógenos e que um dos fatores marcantes da paisagem do semiárido é a vegetação de caatinga, 

bioma com alta biodiversidade. 

O PA Monte Alegre, campo de estudo deste trabalho, está registrado no INCRA com 

localização no município de Governador Dix-Sept Rosado, que, por sua vez, está inserido na 

porção de 95% do estado do RN que está compreendida no semiárido. Com 160 famílias 

assentadas numa área de 4415,043 ha, o PA foi fundado no dia 20 de agosto de 1998 (BRASIL, 

2017). 

Segundo informações de representantes da Associação dos Produtores de Monte Alegre  

e do STTR de Upanema/RN, devido ao grande número de famílias assentadas, foram 

constituídas duas associações no PA Monte Alegre. Em uma delas estão organizadas 106 

famílias e na outra, 54, estabelecendo, assim, uma divisão em Monte Alegre I e II, 

respectivamente. A primeira compreende as famílias que estão localizadas territorialmente no 

município de Upanema, como mostrado na Figura 2, na microrregião Médio Oeste Potiguar, e 

a segunda, as famílias localizadas no município de Governador Dix-Sept Rosado. 

Figura 2 – Mapa de localização do Projeto de Assentamento Monte Alegre I 

 
Fonte: (AUTORA, 2018) 
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Cada uma das 106 famílias assentadas no PA Monte Alegre I tem titulação definitiva de 

suas terras, sendo o único assentamento em Upanema onde isso é realidade, o que ocorre 

também com as 54 famílias de Monte Alegre II. 

Tendo sua constituição datada de 03 de setembro de 1998 (ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES DE MONTE ALEGRE I, 1998), a associação de Monte Alegre I tem como 

objetivo geral, de acordo com o seu estatuto atual (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE 

MONTE ALEGRE I, 2005, p. 19), “promover o desenvolvimento local sustentado na produção 

familiar e demais atividades agropecuárias de pequenos produtores da comunidade”, 

desdobrando-se este em objetivos específicos, quais sejam: 

 Promover a elaboração dos planos e projetos de desenvolvimento local, 

com efetiva participação e comprometimento dos/as associados/as; 

 Encaminhar os projetos e potenciais financiadores e parceiro da 

apicultura, caprinocultura, horticultura e outras atividades agropecuárias, 

acompanhando sua tramitação e negociando a sua aprovação e efetivação; 

 Promover eficiente gestão das atividades associativas de apoio à 

apicultura, à produção agrícola e/ou pecuária e de outras atividades, bem como 

dos equipamentos e serviços comunitários; 

 Apoiar grupos formais e informais criados pelas famílias associadas, ao 

alcance de seus objetivos específicos 

 Promover com apoio de instituições públicas e/ou privadas, a 

assistência técnica gerencial e a qualificação profissional dos/as 

agricultores/as familiares, apicultores e demais produtores/as associados/as, 

focados na adequada implementação dos planos e projetos de 

desenvolvimento local; 

 Promover atividades que possibilitem o avanço na vivência de novas 

relações de gênero e geração com ampla participação de jovens e mulheres; 

 Promover outras providências que forem consideradas de importância 

para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade, obedecendo a este 

estatuto e legislação vigente (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE 

MONTE ALEGRE I, 2005, p. 19 e 20). 

A constituição da associação foi acompanhada pela Comissão Pastoral da Terra11 (CPT) 

e esta contou durante determinado período com serviço de assessoria técnica, que visava 

fomentar ações que estimulassem a organização das famílias assentadas, entretanto o serviço 

de assessoria foi interrompido: 

[...] agora com 6 meses, a assessoria técnica da gente que é a ATOS12, aí depois 

que Dilma saiu, o INCRA cortou. O presidente cortou as verbas... O INCRA 

                                                 
11 Órgão que nasceu em 1975 “para ser um serviço à causa dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e de ser 

um suporte para a sua organização” (CPT, 2010). 
12 A Assessoria, Consultoria e Capacitação Técnica Orientada Sustentável (ATOS) é uma organização da 

sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos, fundada em 2000, tendo como sede o município de 

Caraúbas e que atua no campo rural, assessorando e capacitando os trabalhadores da agricultura familiar e 

assentados advindos da reforma agrária, tendo como objetivo geral atuar nessas áreas buscando o desenvolvimento 
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cortou as verbas da assistência técnica para os assentamentos. Nós não temos 

mais. Nós tamos sem assessoria técnica. [...] É mais difícil no sentido da 

associação: se a gente precisar de elaboração de um projeto de empréstimo, 

essas coisas tudo precisa do técnico... Se precisar de qualquer coisa na 

associação, nós estamos sem assessoria (Agricultora Alexandra). 

Os equipamentos sociais do PA são um posto de saúde, uma escola, uma praça e uma 

quadra e duas igrejas, sendo uma evangélica e uma católica. Destes, o mais recente é o posto 

de saúde, que foi inaugurado em setembro de 2017, de acordo com informações obtidas em 

entrevistas com atual e ex presidentes da associação, porém com construção ainda não 

finalizada por completo. Um médico realiza atendimentos no posto quinzenalmente, enquanto 

que uma enfermeira os faz em intervalos menores de tempo, além de, também, acompanhar o 

médico quando este se dirige ao PA. 

A escola do PA funciona com recursos da prefeitura municipal de Upanema e 

compreende a creche, que passou a funcionar no ano de 2017, educação infantil e o ensino 

fundamental, apenas as séries iniciais. As e os estudantes do ensino fundamental das séries 

finais (6º ao 9º ano) se deslocam, com transporte viabilizado por recursos públicos, até escolas 

da zona rural de Caraúbas ou Upanema. Já aquelas e aqueles que estão cursando o ensino médio, 

estudam em escolas da zona urbana dos municípios já citados. 

A infraestrutura de Monte Alegre I conta ainda com três poços para abastecimento de 

água e com a sede da associação. Os poços que estão no PA foram instalados via diferentes 

origens. Um dos poços, o da prefeitura municipal, é utilizado para abastecer o consumo animal 

e consiste num chafariz, onde as pessoas vão retirar a água da qual necessitam. A energia para 

manutenção do funcionamento desse poço é rateada entre as famílias assentadas. 

Um outro poço do PA, de responsabilidade do INCRA, é voltado para o abastecimento 

da água que é utilizada para atividades domésticas das casas. O terceiro poço, de 

responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do 

Norte (SEMARH), quando na realização das entrevistas, não estava em funcionamento. O 

moinho, utilizado para bombear a água do poço, o qual havia enferrujado, e a bomba do mesmo 

foram retirados. 

A água para o consumo humano (ingestão, preparo de alimentação) chega até o local 

via carro pipa, por meio da Operação Pipa, do Exército, ou pluvialmente e é armazenada, 

                                                 
sustentável, através das ações de capacitação, assessoria e consultoria, onde o instrumento básico são metodologias 

participativas que buscam autonomia e fortalecimento do saber local (GÓIS, 2013). 
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geralmente, em cisternas de 16 mil litros que existem em todas as casas do PA. Tais cisternas 

foram construídas por meio do P1MC, que foi executado no PA pela Associação de Apoio às 

Comunidades do Campo13 (AACC) em parceria com a Cooperativa de Assessoria e Serviços 

Múltiplos ao Desenvolvimento Rural14 (COOPERVIDA) e CPT. 

O abastecimento dos carros pipa é realizado em casas previamente cadastradas e as 

demais famílias do PA tem que se dirigir até estas casas para pegar o necessário para a ingestão 

e para cozinhar. 

Algumas destas cisternas hoje são utilizadas para outros fins ou não estão sendo 

utilizadas para armazenamento de água devido a problemas em sua estrutura, como pode-se 

verificar nas falas das agricultoras: 

A minha cisterna, que foi a primeira de 16 mil litros de água, ela caiu o teto, 

mas mesmo assim eu coloco água dentro, tem peixe lá dentro, ela tá aberta 

(Agricultora Celina). 

[...] uma cisterna de 16 mil litros por trás da minha casa aí, só que ela tá seca, 

não tá prestando, porque tem uma planta ali grande, aí a raiz da plantou entrou 

pra dentro da cisterna, aí lascou ela, aí vazou (Agricultora Alexandra). 

Ainda sobre questões relacionadas a água no PA, pode-se destacar o Programa Uma 

Terra e Duas Águas (P1+2)15, que permitiu a construção em algumas casas de cisternas do tipo 

calçadão, tecnologia que capta a água da chuva por meio de um calçadão de cimento de 200 m² 

construído sobre o solo. Por meio de canos, a chuva que cai no calçadão escoa para a cisterna 

de 52 mil litros, construída na parte mais baixa do terreno e próxima à área de produção. O 

P1+2 foi executado em Monte Alegre I pela Sertão Verde16. 

Para além do projeto Mulheres do Quintal ao Mar17, que possibilitou a idealização e 

construção do Sistema Água Viva, outros programas e projetos foram executados no PA, a 

                                                 
13 Organização que tem como missão “contribuir com a autodeterminação de mulheres e homens do campo e da 

cidade no Nordeste brasileiro visando a uma sociedade sustentável” (ABONG, [201?]). 
14 Entidade cujo objetivo central é “promover o desenvolvimento sustentável, a equidade de gênero e geração 

aportados na cultura local” (COOPERVIDA, [201?]). 
15 O P1+2 foi criado em 2007 pela ASA com o intuito de ampliar o estoque de água das famílias, comunidades 

rurais e populações tradicionais para dar conta das necessidades dos plantios e das criações animais. Estimulando 

a construção de processos participativos para o desenvolvimento rural do semiárido brasileiro, o programa conta 

com as seguintes atividades: seleção e cadastramento das famílias; capacitações; implementação das tecnologias 

(cisterna-calçadão, barragem subterrânea, tanque de pedra ou caldeirão, bomba d’água popular, barreiro-trincheira, 

Barraginha, cisterna-enxurrada); intercâmbios; e sistematização de experiências (ASA, [201?c]). 
16 ONG que tem suas ações voltadas para o fortalecimento e o desenvolvimento da agricultura de base familiar do 

semiárido do nordeste do Brasil, por meio da assessoria técnica-gerencial e da capacitação dos agricultores. 
17 O projeto Mulheres do Quintal ao Mar”, cofinanciado pela União Europeia, tinha como objetivo atuar na auto 

organização e diversificação da produção de agricultoras e pescadoras de 10 municípios potiguares e, por meio de 

formação e capacitação feminista articulada à agroecologia, economia solidária e convivência com o semiárido, 

voltou suas ações na construção cotidiana de alternativas concretas para produzir, mudar a vida das mulheres, seus 

territórios e o mundo. Teve o início da execução em fevereiro de 2012 e suas atividades prosseguiram até junho 
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exemplo do Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS), Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Semeando Agroecologia, Assessoria 

Técnica, Social e Ambiental (ATES), Organização Produtiva18 e metodologia GOL.D19, os dois 

últimos tendo sido desenvolvidos pelo CF8 no PA, e também destaca-se aqui a atuação em 

parceria com a Rede Xique Xique20. 

Há uma variedade de itens agrícolas cultivados no PA pelas famílias assentadas: acerola, 

alface, algodão, banana, batata, cajarana, caju, castanha, cebolinha, cheiro verde, coco, coentro, 

couve, feijão, gergelim, goiaba, jerimum, laranja, limão, macaxeira, mamão, manga, milho, 

pimentão, sorgo e tamarindo. No que se refere à criação de animais, bode, cabra, galinha, 

ovelha, porco e vaca aparecem como aqueles que estão nesse tipo de atividade das famílias. 

Cabe aqui salientar que apesar do cultivo e criação nos quintais do PA se orientarem, 

em sua maioria, a partir de práticas agroecológicas resultantes do acúmulo dos vários projetos 

executados no local e da incorporação destas práticas pelas agricultoras e agricultores, o entorno 

do PA vem sendo ocupado por empreendimentos que vão de encontro a essa realidade. A 

instalação desde no local e sua produção a partir de outra lógica refletem-se na dinâmica do PA, 

como pode ser notado em uma das falas das entrevistadas: 

Pois tem um projeto bem grande. [...] Já plantaram melão. Bem pertinho aí. 

[...] Quando tiver pulverizando lá, vem pra cá. Porque é bem pertinho e eles 

usam avião para pulverizar [...]. No fundo dos lotes daqui já é o projeto. Já 

tem mais de 50 pessoas daqui empregadas (Agricultora Alexandra). 

 

                                                 
de 2015. Foram realizadas assessorias técnicas, capacitações, estímulo a comercialização solidária, auto-

organização das mulheres e autonomia. O CF8 contou com a Rede Xique-Xique e a instituição francesa 

Agrônomos e Veterinários Sem Fronteiras (AVSF) como parceiras nesse projeto (CF8, 2013). 
18 Criado em 2008, o Programa Organização Produtiva de Mulheres Rurais (POPMR) tinha por objetivo fortalecer 

as organizações produtivas de trabalhadoras rurais, desenvolvendo estudos e cursos de formação para 

trabalhadoras rurais, bem como ações de apoio a grupos produtivos de mulheres e à sua participação em feiras 

nacionais e regionais. As ações do programa eram articuladas pelas extintas pastas do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, da Secretaria de Políticas para as Mulheres e do Ministério da Pesca e Aquicultura, 

juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Companhia Nacional de 

Abastecimento e organizações da sociedade civil (BRASIL, 2010). 
19 A metodologia GOL.D (Grupos de Oportunidades Locais e Desenvolvimento) visa a mobilização social e 

estimula o hábito de poupar em grupo, sendo um recurso de organização e de planejamento de longo prazo. Para 

isso, é escolhida a pessoa tesoureira do grupo e, também, as quantias que serão poupadas, a fim de desenvolver a 

atitude de planejar e pensar no futuro. O acesso ao crédito é coletivo, assim como o aval (VISÃO MUNDIAL, 

[201?]). 
20 Associação de comercialização solidária que luta pela autonomia e melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade, por meio da produção, comercialização e fomento a 

articulação em rede na perspectiva da agroecologia, feminismo e da economia solidária, através do comercio justo 

e da certificação participativa (REDE XIQUE XIQUE, [201?]). 
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4.2 AS MULHERES 

 

4.2.1 As técnicas do Centro Feminista 8 de Março (CF8) 

 

O CF8 é uma ONG que surgiu em março de 1993, em Mossoró/RN. Fundado como 

Centro da Mulher 08 de Março, o CF8 teve seu processo de consolidação como ONG feminista 

respaldado pelo impulsionamento que deu ao feminismo na região oeste potiguar, que se deu, 

primeiramente, a partir dos temas saúde e violência. A partir dos anos 2000, quando o CF8 

assumiu como ação prioritária institucional a articulação e a construção da Marcha Mundial das 

Mulheres (MMM), e, também, uma atuação junto às mulheres rurais, a ONG passou a estar à 

frente de uma nova agenda na região, trazendo para a discussão temáticas importantes para as 

mulheres rurais, como assistência técnica, terra, geração de renda e outros, aglutinando as 

demandas cotidianas em lutas coletivas e contribuindo para o processo de organização e 

conquistas das reivindicações (BEZERRA, 2013). 

Durante todo o período de sua atuação, ainda segundo Bezerra (2013), o CF8 não se 

distanciou das duas agendas de luta, saúde e violência, trabalhadas desde o início de sua 

fundação, mas sim transformou estas em agendas interligando-as com as temáticas 

mobilizadoras das mulheres em seu dia a dia. Dessa maneira, temas como a defesa da autonomia 

econômica das mulheres e da soberania alimentar, a luta contra os agrotóxicos e a 

medicalização da vida e a busca por políticas públicas, passaram a estar conectados a discussões 

sobre como funcionam alimentação, vida e corpo das mulheres, debates sobre a valorização das 

plantas medicinais e, também, com aqueles em que se discutia o que plantar, como plantar e o 

que comer. 

Todos esses processos fizeram com que, em 2002, a auto-organização das mulheres da 

região oeste potiguar já estivesse fortemente inserida no contexto dos movimentos nacionais. 

Tais movimentos buscaram a época dialogar com o governo do recém-eleito presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva a fim de que a agenda das trabalhadoras rurais provocasse uma mudança 

na institucionalidade do Estado. Esse cenário fez com que o governo tivesse que elaborar e 

executar políticas públicas para as mulheres rurais. Tais mulheres que viviam na região oeste 

potiguar vivenciaram, a partir de então, o acesso às políticas públicas ofertadas pelo então 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, que na região foram executadas, em grande parte, pelo 

CF8. 
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Da história passada e do contexto atual, o que se depreende a partir da atuação do CF8 

é que esta ONG desenvolve ações alicerçadas em três elementos: feminismo, organização e 

formação. Suas atividades têm como finalidade proporcionar o fortalecimento das organizações 

de mulheres nos espaços sociais, em especial as trabalhadoras rurais, oferecendo apoio, 

assessoria e formação em gênero a coletivos no meio rural e urbano de Mossoró e região, 

priorizando a construção de uma política feminista de auto-organização das mulheres para 

conquista de sua autonomia (CF8, [201?a]). 

As técnicas, então, que trabalham no CF8 em funções administrativas ou de campo 

pautam sua atuação no debate sobre relações de gênero, buscando contribuir com a 

transformação da organização da sociedade, o que é realidade também no “Mulheres do Quintal 

ao Mar21”. 

As 5 técnicas entrevistadas no processo desta pesquisa (Nísia, Clara, Patrícia, Frida e 

Anatália) tiveram níveis de envolvimento diferentes com a execução das atividades do projeto 

e cabe aqui salientar que as atividades que estas desempenhavam também se interligavam com 

outros projetos executados pelo CF8, conforme explicitado na fala a seguir: 

[...] Quando eu cheguei no CF8, foi pra trabalhar no projeto do MTE22. E o 

projeto do Quintal ao Mar já tinha, já tinha iniciado, que eu acho, se eu não 

me engano, foi em 2012. Então, já cheguei... Já tava andando. Aí... E lá no 

Centro é esse negócio: você vai pra um projeto, mas você ajuda em todos, né. 

Aí quando eu fui ter contato com o Água Viva, já tinha sido começada a 

construção (Técnica Clara). 

As técnicas Nísia e Frida, ambas de 37 anos e engenheiras agrônomas, acompanharam 

o processo de desenvolvimento e construção do Sistema Água Viva, em seus primeiro e 

segundo blocos, detalhados no subtópico 4.3 deste capítulo. A primeira até a data da realização 

da entrevista ainda trabalhava no CF8, ao contrário da segunda. Sobre o contato destas com as 

mulheres do PA Monte Alegre I, estas afirmam que: 

[...] já prestávamos assessoria lá já há algum tempo. [...] era a assessoria 

normal do Centro Feminista, né? Que é a auto-organização das mulheres, 

feminismo e participação. E também a organização produtiva: melhoramento 

das atividades produtivas dos quintais, seja de criação de animais ou produção 

de frutas, hortaliças (Técnica Nísia). 

[...] a gente já desenvolvia trabalhos nos quintais, porém sem os filtros. Era 

ATER23, uma assessoria técnica para mulheres, mas, assim, mas não era o 

                                                 
21 Projeto dentro do qual, conforme já introduzido na problematização deste trabalho, foi possível desenvolver o 

Sistema Água Viva. 
22 Ministério do Trabalho e Emprego 
23 A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) a qual se refere a técnica está ligada as atividades do POPMR 

que foram desenvolvidas no local pelo CF8. 
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ATER Mulheres, o programa. Era uma assessoria para mulher que a gente 

acabava que chamava também de ATER, mas não era exatamente o ATER 

Mulheres (Técnica Frida). 

Ambas também já haviam tido contato com projetos que envolviam tecnologia social, 

água ou agricultura, conforme suas falas: 

P1MC, que é o Programa Um Milhão de Cisternas, que é de captação de água 

de chuva. O P1+2, que também é de água de chuva, só que é armazenamento 

de água pra produção. E esse outro é tecnologia de armazenamento de água 

de consumo, né. Esse primeiro são cisternas com capacidade pra 16 mil litros 

e recebe água do telhado da casa, e acumula água pra o consumo humano. E 

o P1+2, que é o Programa Uma Terra e Duas Águas, é acúmulo de água de 

chuva também, mas pra produção. E aí tem várias tecnologias. As que eu tenho 

mais proximidade são as cisternas calçadão, né, e a cisterna enxurrada, que a 

acumulação não é feita através do telhado da casa, mas a construção de um 

grande piso no quintal ou no lote, enfim, e essa água é escoada pra dentro 

dessa cisterna, que já tem uma capacidade maior, que são 52 mil litros 

(Técnica Nísia). 

[...] a gente procurava desenvolver algumas alternativas na área, nos trabalhos 

com as mulheres. Tinha os canteiros ecológicos, tinha também o canteiro onde 

a gente colocava o cano e colocava a água lá. Mas, enfim, trabalhava (Técnica 

Frida). 

Anatália e Patrícia foram as técnicas responsáveis pela capacitação das agricultoras que 

participaram da construção das tecnologias do segundo bloco. A primeira, de 31 anos, é 

pedagoga, com especialização em desenvolvimento territorial e cisterneira. Sobre essa 

formação, a técnica, que já tinha tido contato com as agricultoras de Monte Alegre I por meio 

da articulação da MMM, expressa que: 

Existe uns cursos, né, que é através dos projetos da P1MC. Pra ser cisterneira, 

precisa de umas capacitações que é através do projeto dos programas: do 

P1MC da ASA, Articulação do Semiárido, e sempre acontecem esses cursos 

quando tá no período de construção das cisternas, porque eles pedem pra 

construir, né, aí tem que fazer capacitações. Aí em 2005 eu fiz uma 

capacitação com a primeira turma de cisterneiras aqui do RN, foi em Pedra 

Branca, assentamento Independência aqui no município de Mossoró, eu e 

mais17 pessoas passamos um mês participando dessa capacitação e depois a 

gente começou a construir as cisternas (Técnica Anatália). 

Patrícia, de 25 anos, que auxiliou Anatália no processo de capacitação das agricultoras, 

havia sido, quando da execução do projeto P1+2, animadora de campo e também auxiliar. Na 

construção das cisternas do projeto, de acordo com a técnica, era necessário auxiliar, porque 

havia a questão de pagamento do cisterneiro, da mudança de material de uma casa para outra, 

do primeiro contato com as famílias para explicar o que era a tecnologia e o gasto que elas 

teriam. Seu contato com as mulheres de Monte Alegre I iniciou a partir do processo do Sistema 
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Água Viva, realizando visitas ao local juntamente com a técnica Nísia, para que os três 

primeiros filtros fossem conhecidos. 

A participação de Clara, de 25 anos que é técnica em agropecuária e gestora de 

cooperativas, foi mais restrita e esta esteve presente no acompanhamento de algumas atividades 

do projeto juntamente com a técnica Frida, ainda nos três primeiros filtros construídos no 

primeiro bloco. Sua vivência pessoal permitiu que esta tivesse contato com agricultura e 

tecnologia social: 

Eu moro aqui no assentamento desde 2001. Aí a gente tem aquela primeira 

cisterna, P1MC, e desde que eu me entendo por gente que a gente vive da 

agricultura. Antes a gente morava na cidade, mas a gente era muito ligado à 

agricultura, porque os meus avós que moravam na zona rural. E acho que 

desde quando eu tinha 10 anos de idade que a gente mexe com abelha, criar 

abelha, né, então... E sempre de forma agroecológica. [...] Eu trabalhava aqui 

em casa antes, né, que a gente tem a máquina de sachê [...] de mel, aquele 

sachezinho, pequenininho. A gente tem uma unidade lá atrás de 

processamento (Técnica Clara). 

A partir das entrevistas das técnicas, nota-se que elas já tinham envolvimento ou com 

tecnologia social, água ou agricultura, elementos envolvidos no Sistema Água Viva, ou com as 

mulheres de Monte Alegre I, devido a experiências profissionais ou pessoais. Este fato aponta 

para a possibilidade de que as vivências que as mulheres tiveram contribuíram para que elas se 

inserissem de maneira diferente na tecnologia social estudada. 

É válido ressaltar também que técnicas têm formações específicas diferentes, apesar de, 

em geral, estarem contidas numa mesma área de conhecimento, o que é interessante notar dentro 

de um projeto de tecnologia social, pois isto pode ter contribuído na busca da resolução da 

problemática envolvida no projeto considerando aspectos vários como custo, aplicabilidade e 

impactos. 

 

4.2.2 As agricultoras do Projeto de Assentamento Monte Alegre I 

 

As dez agricultoras do PA Monte Alegre I entrevistadas neste trabalho (Alexandra, 

Margarida, Celina, Dorcelina, Dandara, Haydée, Tereza, Simone, Rosa e Carolina) têm 

realidades diferentes quanto a própria história de vida, e também em relação a sua participação 

no projeto do Sistema Água Viva e interação com demais sujeitos envolvidos neste. Realizar 

as entrevistas em suas próprias casas permitiu que vários aspectos fossem apreendidos, os quais, 

sem a pretensão de descrevê-los em sua totalidade, são tratados nesse subtópico. 
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Alexandra, Margarida e Tereza foram as agricultoras que receberam as três primeiras 

unidades que foram construídas no PA Monte Alegre I. Todas as sete demais agricultoras 

tiveram a tecnologia construída em suas casas na execução da segunda etapa do projeto. Entre 

as dez agricultoras, no período da realização das entrevistas, uma (Tereza) havia desinstalado 

o sistema, três (Carolina, Dandara e Dorcelina) ainda não tinham utilizado a tecnologia devido 

a problemas técnicos, descritos no subtópico 4.2.3, e uma delas (Alexandra) estava com o 

funcionamento do sistema parado, pois havia adoecido e não havia quem a substituísse nesse 

trabalho. 

Chama atenção o fato de que todas as agricultoras cujos sistemas ainda não começaram 

a funcionar pertencem ao segundo bloco da tecnologia que foi construída. 

De maneira geral, as agricultoras residem há uma década ou mais no PA Monte Alegre 

I e a maioria tem a história de sua vida ligada a agricultura desde antes do projeto Água Viva, 

como pode ser notado em algumas falas a seguir: 

Ah, quando eu comecei a trabalhar com agricultura, eu era criança. Morava 

com meus pais [...] num sítio vizinho aqui que era propriedade deles e logo 

quando eu comecei, quando eu fiquei grande, eu já comecei a trabalhar na roça 

apanhando feijão, limpando, plantando, cuidando de bicho, de animais 

(Agricultora Alexandra). 

A gente sempre trabalhou como agricultora, que eu sempre morei no sítio. 

Meus pais sempre foram... Nunca saíram do sítio, sempre foi... Nunca foram 

pra cidade. Assim, sempre trabalhei como agricultora, até hoje a gente trabalha 

como agricultora (Agricultora Simone). 

Rapaz, desde quando que eu nasci que eu trabalho na agricultura. Meu pai 

trabaiava na roça e a gente ia, e aí fui levando. Desde que me entendo por 

gente. Eu pranto feijão, milho, essas coisas. Aí eu me casei e também meu 

marido faz essas coisas, trabalha com agricultura e aí pronto (Agricultora 

Carolina). 

Nas falas de Margarida e Celina fica evidente o sentimento de pertencimento destas em 

relação à terra na qual hoje estão morando e produzindo. 

Como eu comecei a trabalhar... Foi desde 9 anos de idade. Trabalhava mais 

meus pais, me casei e hoje continuo trabalhando. Até hoje ainda estou na 

mesma vida. [...] Meu esposo fala que se um dia ou eu ou ele se aposentar, nós 

vamos pra cidade porque nós trabalha muito aqui para sobreviver, mas eu não 

tenho intenção de ir. No caso, é de continuar (Agricultora Margarida). 

Comecei a trabalhar com agricultura desde dos 16 anos de idade, que... 

Quando eu já morava aqui, porque eu morava na zona urbana. Quando eu me 

casei, vim morar na zona rural e, assim, era coisa que eu sempre tinha vontade, 

de morar no sítio, aí meus pais nunca moraram no sítio, meus pais até eram 

assentados, mas nunca chegou a morar na casa de assentamento com a gente. 

Então, desde então que eu tô aqui no assentamento, que eu trabalho na 

agricultura (Agricultora Celina). 
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Todas as agricultoras já tiveram algum contato com outra tecnologia social, pois todas 

as residências do PA Monte Alegre I tem, pelo menos, uma cisterna de 16 mil litros, construída 

por meio do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC). Para além disso, estas mulheres 

reconhecem que no local foram executados outros projetos, como por exemplo de organização 

produtiva, que auxiliou na estruturação dos quintais, e que há complementaridade entre as ações 

que vem sendo executadas ao longo dos anos no PA. 

As mulheres têm faixa etária heterogênea, variando entre 24 e 58 anos e todas são 

casadas, o que ficou evidente em respostas que estas deram durante a entrevista ou pelo fato 

dos esposos terem interferido na realização destas, o que aconteceu em 4 entrevistas diferentes. 

Sobre esse fato, é importante registrar que a participação dos esposos sempre ocorreu de 

maneira não solicitada e por receio de inviabilização da realização da entrevista, por imposição 

direta do esposo ou indiretamente fazendo-a por meio de pressão nas agricultoras, não se 

solicitou de maneira direta que este não interferisse no momento. Entretanto, no transcorrer das 

entrevistas, tentou-se deixar nítido por meio de um direcionamento mais específico das 

perguntas às agricultoras que as respostas dos esposos, bem como suas interferências, não 

pertenciam ao objetivo da pesquisa. 

Outro aspecto importante sobre isso a ser ressaltado é que mesmo estando organizadas 

coletivamente em espaços de mulheres (pois todas as agricultoras fazem parte do grupo auto-

organizado Lutando para Vencer24) ou pertencendo também a espaços mistos (como é o caso 

de Alexandra, que é secretária da associação de Monte Alegre I e sócia do STTR de 

Upanema/RN, de Celina, que é sócia da associação, e de Tereza, que já foi vice presidenta da 

associação e hoje é da comissão de mulheres do STTR de Upanema/RN), nota-se como 

questões relativas a opressões originadas nas relações sociais de sexo estão presentes na vida 

dessas mulheres, refletindo um problema sistêmico (estrutural e estruturante) da sociedade. Isso 

seja no que simboliza a interferência dos esposos nas entrevistas ou em etapas do projeto do 

Sistema Água Viva, seja nas dificuldades que estas enfrentaram durante todo esse processo ou 

                                                 
24 O grupo Lutando para Vencer foi fundado em 2005 e participam dele, atualmente, 15 mulheres, que se reúnem 

mensalmente (e também em eventuais reuniões extraordinárias) para debate de situações do próprio Projeto de 

Assentamento Monte Alegre I, como, também, para discutir sobre questões de gênero, políticas públicas voltadas 

para mulheres, agricultura familiar, organização do grupo e outros assuntos pertinentes à dinâmica local. As 

mulheres, via auto-organização no grupo, também participam de cursos e oficinas diversas, como de 

caprinocultura, criação de galinha caipira, biscuit, etc. Parte das integrantes do Lutando para Vencer também são 

sócias da Associação dos Produtores de Monte Alegre I, já tendo essas mulheres dirigido majoritariamente a 

associação em uma de suas gestões. 
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na latente e injusta divisão sexual do trabalho que fica evidente quando as mulheres 

compartilham sobre como é sua rotina. 

Nas entrevistas de Alexandra, Celina, Dandara e Rosa, seus esposos estiveram presentes 

e interferiram de maneiras diferentes. Para o caso da primeira, o esposo passou durante algumas 

vezes no ambiente onde estava sendo realizada a entrevista, observando a interação que estava 

havendo entre a agricultora e a pesquisadora e interferindo algumas vezes nas respostas, de 

maneira a complementar o que estava sendo dito por Alexandra. Já na entrevista com Celina, o 

esposo esteve presente durante todo o momento da entrevista, porém interviu em poucas 

respostas. 

Nas entrevistas de Dandara e Rosa, a participação dos esposos foi maior, o que 

influenciou, inclusive na maneira como as agricultoras respondiam às perguntas que eram 

direcionadas a elas. 

Em alguns momentos da entrevista realizada com Dandara, as respostas da agricultora 

vão sendo condicionadas ao que é respondido pelo esposo, fazendo com que esta, em alguns 

momentos, dissesse que não sabia responder às perguntas, o que não aconteceu quando o marido 

se ausentou do espaço. A intervenção do esposo acontece, inclusive, quando a pergunta é sobre 

aspectos da vida pessoal da agricultora. 

No caso da entrevista de Rosa, verificou-se que a agricultora, após o marido se ausentar 

do espaço, ficou mais à vontade para responder as perguntas, dando mais detalhes sobre o que 

era perguntado. 

Outra interferência dos esposos está presente na fala de Dorcelina, quando esta, ao ser 

indagada sobre como se deu o processo de escolha das casas que receberiam o Sistema Água 

Viva, afirma que o desejo de seu esposo de que a tecnologia não fosse construída em sua casa 

fez com que, a priori, a agricultora não sinalizasse interesse para as técnicas do CF8 de que o 

sistema fosse instalado no seu quintal: 

Não, foi a gente que se interessou mesmo. Ela veio aí, deu a reunião, 

perguntou quem queria. Eu merma no começo queria muito, mas só que meu 

marido não queria. Aí perdi a minha vez. Aí uma mulher lá do outro 

assentamento pegou e desistiu. Aí elas vieram e perguntaram a mim se eu 

queria. Aí eu falei com o marido e deu certo (Agricultora Dorcelina). 
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Sobre a rotina diária dessas mulheres, fica nítido a partir da fala delas que o trabalho 

reprodutivo25 é, em sua maioria, de responsabilidade das agricultoras e, quando socializado, é 

feito com outra mulher que pertence ao mesmo grupo familiar. 

Isadora: Você trabalha em algum lugar fora de casa? 

Alexandra: Não, não. Só aqui em casa mesmo. 

Isadora: [...] Aí você acha que dá quantas horas [...] de trabalho nas suas 

contas, mais ou menos? 

Alexandra: Ah, se eu tirar pra mim fazer as... Tem dias aqui que eu começo 

de manhã e vou até meio dia dentro do quintal. 

Isadora: Só no quintal, né? Fora as coisas da casa. 

Alexandra: Fora o de casa, porque eu tenho uma menina moça já, aí ela ajuda 

na... Ela ajuda dentro de casa. Ela fica dentro de casa e eu vou pro quintal. Se 

eu tirar assim “hoje, eu vou trabalhar só no quintal, nas horta, ajeitar minhas 

horta, cuidar dos bichos” aí dá meio dia. 

Isadora: É todo dia? 

Alexandra: Todo dia. 

Isadora: Como é seu dia a dia [...], Dona Margarida? A senhora trabalha aqui 

na casa [...] e trabalha no quintal, né? 

Margarida: Primeiramente, eu vou pro quintal, né, porque tem que pegar a 

hora mais fria. Aí quando eu termino lá no quintal, negócio mais ou menos de 

8:30 pra 9 horas, eu venho para casa... 

Isadora: No caso, a senhora acorda umas 5 horas, é? 

Margarida: Acordo de 4 horas. Quando dá 4 horas, não precisa de relógio, 

não, porque eu [...] já sei que hora é. Eu não consigo dormir mais. Aí me 

levanto, faço o café e começo a luta. 

Isadora: Aí até que horas? 

Margarida: Até chegar a hora de ir dormir de noite de novo, porque é o dia 

todinho. Você sabe que dona de casa não falta a luta, né? Aí chego do quintal, 

vou arrumar a casa, vou fazer o almoço. Quando é depois do almoço, a gente 

continua na mesma luta de casa, né. Aí quando dá 3 horas em diante, começa 

a chegar as criação do mato, aí começa a juntar pra botar no chiqueiro e 

ajeitar... A tarde é pra ajeitar bicho, continua no canteiro de novo, porque toda 

tarde tem que aguar também. É de manhã e de tarde. 

Isadora: Aí no caso a senhora trabalha só aqui na casa da senhora, aqui e no 

quintal, né? 

Margarida: Só, mulher, e já é muita coisa. 

Isadora: De segunda a domingo, todo dia [...], né? 

Margarida: Todo dia. Eu não sei nem mais o que é domingo, porque a luta é 

uma só, num sabe? Não tem esse dia de feriado, não. 

Dorcelina: Começa o dia, eu arrumo os menino, vou deixar na escola. Aí 

volto, vou fazer o almoço. Aí da mei dia pra tarde, [...] eu fico só com ele 

dentro de casa. A menina vai pra escola... 

Isadora: Mas a senhora trabalha em outro lugar ou só aqui na terra da senhora 

mesmo? 

Dorcelina: Não, nas sexta feita eu tô lavando roupa de uma mulher ali. 

Isadora: Aí aqui na propriedade da senhora, é todo dia que você tem atividade 

pra fazer no quintal ou aqui na terra de vocês? 

                                                 
25 Corresponde aquele trabalho que é essencial para sustentabilidade da vida humana e é realizado na esfera 

privada, compreendendo atividades de cuidado que são tidas como invisíveis na maioria das vezes e não 

remuneradas financeiramente. 
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Dorcelina: É, a gente agoa todo dia, né? 

Algumas mulheres realizam trabalhos que não são dedicados ao seu núcleo familiar, 

mas, ainda assim, o trabalho reprodutivo de suas famílias fica sob sua responsabilidade. Outro 

ponto a se salientar é que parte destas agricultoras, ainda que exerçam atividades não ligadas 

ao seu núcleo familiar, trabalham em atividades reprodutivas em outras casas, como é o caso 

de Haydée e Tereza: 

Isadora: Você trabalha aqui na casa, no quintal... 

Haydée: É, eu faço... Eu trabalho aqui no quintal, ajuda a ele a dá cumer aos 

porco também e eu faço comida pra uma firma ali que tem, pra uma empresa, 

sabe? Não é todos os dias que [...] eles pede o almoço. Mas tem dia... Tem dia 

que... Tem segunda que eles pede, aí tem terça que eles não pede, aí pede numa 

quarta... 10 almoço, 11 almoço, aí eu faço almoço pra eles também, mas aqui 

em casa mesmo, eles vêm comer aqui mesmo. 

[...] 

Isadora: Hunrum. Aí, no caso, você trabalha na lida aqui, né, na criação e... 

Haydée: E nas hortas. 

Isadora:... E ainda faz esses almoços. 

Haydée: Os almoços. 

Isadora: [...] Se você fosse fazer uma conta, assim, você acha que trabalha 

quantas horas por dia, mais ou menos, Tereza? 

Tereza: Vixi, mulher. Porque... Porque, assim, a pessoa diz assim “ah, eu 

paro”... Eu digo assim “eu paro ao meio dia”, mas, aliás, eu não paro, porque 

eu me deito um pedaço, quando me levanto... Me deito de 12... Quando o 

menino sai pra escola, de 11 e pouca, aí de 1 hora eu me levanto, mas aí vou 

lavar prato, vou fazer janta. De qualquer maneira a pessoa... Não tem nem 

ideia de que tempo você sussega, né? 

Isadora: Você trabalha fora daqui também? 

Tereza: Não, eu só... Tem um dia que eu tô aqui na minha casa arrumando e 

não outro dia eu tô na da minha irmã, que ela trabalha no colégio, e quem 

arruma é eu. Aí um dia eu tô em casa, outro dia eu tô lá. Aí quando eu vou 

prali, que, aliás, hoje eu já fui, já arrumei tudo lá, aí quando eu chego, vou 

arrumar a minha. Hoje não, que a minha menina tava aqui, tava ajeitando, mas 

quando eu chego, vou arrumar a minha. Aí ainda é mais pior pra mim, porque 

eu arrumo duas, aí quando eu vou terminar, é mais tarde. 

Simone: Meu dia a dia é... É trabalhando, né? Porque a gente tem esse... Não 

para nem pra se sentar, é só luta na casa. Eu trabalho mais em casa, sabe? 

Isadora: Hunrum. Mas trabalha fora também daqui? 

Simone: Eu trabalho ali na escola, mas é... É 5 mês, já vai terminar agora, é 

Mais Educação. 

Isadora: Sim, no projeto Mais Educação, né? Então, de segunda a segunda 

direto trabalhando aqui, né? 

Simone: Direto. 

Isadora: Você acha que trabalha mais ou menos quantas horas por dia, assim? 

Simone: Eu começo a trabalhar de manhã e às vezes de noite ainda tô 

limpando a casa pra no outro dia começar de novo. É muita luta. 

O único caso no qual se verificou que a agricultora tinha o trabalho do quintal 

socializado com o esposo, bem como, implicitamente, verificou-se que o trabalho reprodutivo 
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era dividido entre ambos, foi no da agricultora Celina, que além de trabalhar fora de seu núcleo 

familiar, também estuda fora do PA Monte Alegre I. 

Celina: Meu dia a dia é assim: É... Eu tive a oportunidade de tá trabalhando 

como agente comunitária de saúde aqui na comunidade. [...] Desde lá que eu 

venho trabalhando. Tá com 6 anos, vai fazer 7, que eu trabalho como agente 

de saúde também aqui na comunidade. Então, é... Agora, tá com mais de um 

ano que eu iniciei o curso de técnica de enfermagem em Mossoró lá no 

Thereza Néo. Aí assim, minha rotina tá sendo assim: eu a tarde, meu marido 

vai me deixar ali na BR pra pegar o ônibus pra ir pra Mossoró; quando eu 

venho, não tem como eu vir pra casa que eu chego de 11 e pouco ali, na pista, 

aí eu durmo lá na casa de minha mãe, que fica... Não chega a entrar na cidade, 

fica na BR, em Upanema; aí quando é de manhã, lá vem eu pra cá, pra dentro 

de novo do assentamento, aí vou trabalhar e a tarde eu tô em casa... 

Isadora: Trabalhar em casa? 

Celina: Não, vou trabalhar é... No meu trabalho de agente comunitário, fazer 

visita. E quando eu tô em casa... Porque, assim, desde que eu comecei esse 

curso eu me afastei mais um pouco do trabalhar no quintal, mas aí tem... Mas 

eu planto, mas aí tem marido que fica e ele que agoa. Ele que agoa a horta, ele 

que agoa as planta... [...] E tem a minha ex-sogra também, que ela já também 

ajuda lá também na aguação também, do outro lado do quintal do muro dela. 

[...] às vezes, eu deixo meio que abandonado. Mas, assim, por falta do tempo. 

É meu tempo que é pouco. Ói, porque pela manhã, eu não amanheço o dia em 

casa pra tá aguando a horta. Quando eu chego aqui é 7 horas, aí eu tenho que 

trabalhar. Quando dá 4 horas, eu já tenho que voltar de novo pro curso, eu 

tenho que ir pra BR pra pegar o ônibus, que é o horário que a gente poderia tá 

aguando a horta à tarde. Então, assim, só questão de tempo mesmo, mas que... 

Que a gente ainda, os pouquinhos ainda tá sendo produzido, ainda. 

 

4.3 O SISTEMA ÁGUA VIVA 

 

O Sistema Água Viva é uma das ações executadas dentro do projeto “Mulheres do 

Quintal ao Mar”. Consiste em uma tecnologia social de filtragem da água cinza (da lavagem de 

louças, roupas e do banho) que, após esse processo, é utilizada em frutíferas e hortaliças nos 

quintais e foi resultado de uma construção coletiva das mulheres do PA Monte Alegre I, do 

CF8, de docentes e estudantes da UFERSA, contando também com a parceria do STTR de 

Upanema/RN e cofinanciamento da União Europeia, tendo sido implementada a partir de 

janeiro de 2013 (CF8, 2017a). 

Com o objetivo geral de contribuir com a autonomia das mulheres trabalhadoras rurais 

e com a convivência com o semiárido, considerando o saber popular das mulheres aliado a 

conhecimentos científicos em parceria com instituições locais, a experiência nasceu da 

necessidade identificada no PA Monte Alegre I e da vontade que as mulheres tinham de 
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produzir, que encontrava entrave no fato de que contavam somente com água para o consumo 

doméstico, o que limitava o uso de água para qualquer atividade que não tivesse este fim. Dessa 

maneira, o sistema foi uma resposta à demanda de água não existente, o que resultou, então, no 

reuso de água cinza e armazenamento de desta água para estimular a produção das agricultoras 

em seus quintais (FBB, 2015a; CF8, [201?b]; CF8, 2017a). 

Dentro de um contexto de frequentes estiagens na região, eram constantes as discussões 

entre as mulheres do PA Monte Alegre I, nas reuniões do grupo Lutando para Vencer, a respeito 

de alternativas de convivência com o semiárido, tendo como pano de fundo, principalmente, as 

estiagens ocorridas entre os anos de 2012 e 2015, e considerando o prosseguimento dos quintais 

produtivos, nos quais muitas destas mulheres cultivavam hortaliças, frutíferas e criavam 

pequenos animais, como galinha, porco e ovelhas (FBB, 2015a), o que fica evidenciado nas 

seguintes falas: 

[...] avaliando, conversando com elas [as agricultoras], elas dizem que “foram 

elas que disseram como fazer”, mas é a partir do que elas vão dizendo, 

entendeu? [...] A partir disso, aí o que é que acontecia: elas diziam também 

que dava muito trabalho e era muito cansativo aguar na mão, gastava muito 

tempo, além do esforço físico. A primeira etapa foi esse momento de 

assessoria técnica. A gente acompanhava o grupo nas suas atividades 

produtivas e a gente percebia que elas tinham um ciclo de produção 

importante, organizado, e por motivo de água, às vezes, esse ciclo era 

quebrado. E a gente chegava lá numa próxima visita e, às vezes, uma produção 

que elas tinham organizado não tinha podido ser mantida por conta da falta de 

água. A comunidade, ela é abastecida individualmente. As casas têm 

abastecimento de água pro consumo também, mas a água vem de poço. E esse 

poço é muito antigo e esse período longo de seca que aconteceu, né, dos 

últimos 5 anos, essa água desse poço baixava muito. Então, tinha semanas que 

elas praticamente não tinham água pra esse outro uso, que era o uso da 

produção. Então, acontecia muito delas plantarem os seus canteiros, as suas 

hortas, as suas coisas e perder, né, por falta de água. E a gente foi começando 

a pensar algumas estratégias pra minimizar, né, essa frustração que elas 

tinham: o desejo de produzir, mas não conseguiam avançar muito (Técnica 

Nísia). 

Aí elas [as técnicas do CF8] começaram assistir junto com a gente e viram a 

vontade que a gente tinha de trabalhar, e não tinha como a gente agir só, né, 

sem uma pessoa para ajudar, né? E elas deram essa força a nós. [...] as outras 

aqui não aceitaram e, faço que nem a história, eu tinha vontade de trabalhar, 

né, aí foi o único meio que vi, eu queria que era para começar, né? (Agricultora 

Margarida) 

Parte das mulheres já reutilizava a água de lavagem de roupa, louça e do banho em 

algumas plantas, a exemplo das bananeiras, coqueiros e mamoeiros, o que fomentou a discussão 

da utilização desta água em outras frutíferas e hortaliças, e evidenciou a necessidade de que 

esta água se tornasse adequada para este uso, pois da maneira como vinha sendo utilizada estava 
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imprópria devido ao sabão e outros componentes prejudiciais às plantas de menor ciclo de vida 

(FBB, 2015a). 

O passo que se deu em seguida, então, foi estudar alguns materiais disponíveis na 

comunidade e a combinação destes, verificando se seria possível que fossem utilizados como 

filtrantes (CF8, [201?b]): 

[...] a gente foi pesquisando, conversando junto com elas, buscando 

bibliografia, vendo outras experiências. Visitamos uma outra experiência de 

reuso de água aqui no estado, que fica em Olho D’Água dos Borges, que é o 

Bioágua26. [...] E uma das coisas que nós vimos lá é que uma das camadas do 

filtro era de húmus de minhoca, né. E a gente avaliou que não era um 

material... Pra uma mulher que tem uma maior dedicação, é possível, mas pra 

quem tem uma maior atividade diária, é um material que precisa de muita 

atenção: pra não matar, pra que ela consiga, de fato, realizar a filtragem. E aí 

a gente pensou que a gente precisaria de materiais que tivessem na 

comunidade, que fossem de baixo custo, de fácil acesso e que no momento de 

reposição desse filtro, porque ele tem uma vida útil, aqueles materiais elas 

encontrassem ali, na comunidade, não precisassem buscar fora (Técnica 

Nísia). 

Foi a partir das observações e da experiência das mulheres, do que tinha lá 

disponível no local e o que a gente achava que dava certo, né? Elas apontavam 

também sempre a fibra do coco e a palha de carnaúba, que era, assim, o que 

tinha em quantidade. Mas sempre isso: sempre discutindo com as meninas lá 

de Monte Alegre. E outra coisa também assim: a escolha desse material era 

levando em consideração algo que tivesse no local, pra que depois, assim, elas 

não ficassem com uma dependência (Técnica Frida). 

Apesar de entre as técnicas ser reconhecido o papel das agricultoras na concepção da 

tecnologia, quando estas expressam que foi a partir da necessidade apresentada pelas 

agricultoras que foi possível pensar alguma coisa, e mesmo estas tendo nítido que componentes 

principais da tecnologia, os materiais utilizados na filtragem da água cinza, foram definidos a 

partir do que foi colocado pelas mulheres do PA, estas constatações, ao contrário, não são feitas 

pelas agricultoras. Em diversas de suas falas evidencia-se que para estas a contribuição delas 

se deu somente no processo construtivo do segundo bloco das tecnologias, que será detalhado 

mais adiante. Exemplos disso estão nas falas a seguir, quando as agricultoras foram indagadas 

sobre os materiais que compõe a tecnologia e sobre possíveis contribuições que estas deram no 

processo: 

Nós não participamos nessa questão de material. [...] O apoio que a gente deu 

foi de tá recebendo elas e aceitar tudo que elas... Tudo que vinha a gente 

                                                 
26 Consiste num sistema de reuso de água cinza a partir de um processo de filtragem por mecanismos de 

impedimento físico e biológico dos resíduos presentes na água cinza, sendo a matéria orgânica biodegradada por 

uma população de microorganismos e minhocas. O sistema é composto por um filtro biológico, um tanque de 

reuso e um sistema de irrigação. A água de reuso é destinada à produção de hortaliças, raízes, frutas, alimentos 

verdes para as galinhas do quintal, plantas medicinais e outros tipos de alimentos (SANTIAGO et al., 2015). 
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aceitava, dava apoio, ajudava no que fosse preciso na obra, mas questão de 

material foi com o Centro Feminista (Agricultora Alexandra). 

Foi, foi as pessoas, as meninas que informaram a nós o que era que era pra 

botar que ajudava a filtrar água. [...] foi eles que trouxeram mesmo 

(Agricultora Margarida). 

Em nenhuma das entrevistas com as 7 mulheres do segundo bloco do Água Viva 

apareceram falas que evidenciem que estas se veem como partes que contribuíram com as ideias 

que permitiram a construção da tecnologia. Apenas uma das agricultoras expressou a 

contribuição dada pelas agricultoras em relação aos materiais utilizados na filtragem, como 

pode ser notado na fala a seguir: 

Sim, aí isso aí teve um pouquinho da participação da gente, porque tinha a camada 

de brita, aí tinha outra de... Eles diziam que era bom pó de serraria e a gente disse 

que não tinha como ser pó de serraria, não tinha serraria aqui perto pra gente 

arranjar. “Será que não era melhor nós bota aquelas bucha que tem no coco, sem 

ser as palha, aquela que enrola, assim?”. Aí nós fomos: eu e Alexandra fomo indo 

e fomos caçar coqueiro por aí, porque tinha que ser muito. A gente fomo bater num 

sítio que tem acolá, bichinha [...] Alexandra tentou passar na forrageira pra ficar 

fino, porque é os pedação grande assim. Teve gente que conseguiu também o 

cauvão pra botar uma cama de cauvão. Eu já botei depois, que eu não tinha na hora, 

depois foi que eu botei. Que era a brita, o cauvão e o pó de serraria, né? Aí isso aí 

a gente demo alguma opinião, que não tinha como ser do jeito deles, fazer do jeito 

deles, porque nós não tinha material, né, pra botar na hora, e isso aí não era uma 

coisa que era pra eles trazer, né? A gente quem tinha que fazer. Aí pronto, foi só 

essa única coisa que a gente opinou. Eles disseram que se a gente quisesse plantar 

capim, alguma coisa dentro, pra fazer mais bucha, pra filtrar melhor, também ficava 

ao critério da gente, aí no daqui eu plantei um capim e ainda ficou bem altão do 

tanque do filtro, sabe? (Agricultora Tereza) 

Após a fase de detecção da necessidade, da seleção dos materiais a serem utilizados na 

filtragem da tecnologia, deu-se início às análises iniciais em laboratório, a partir dos materiais 

indicados pelas mulheres: fibra de coco, carvão vegetal, areia e brita. O CF8, com sua assessoria 

técnica específica para mulheres, procurou o Departamento de Ciências Ambientais e 

Tecnológicas (DCAT) da UFERSA para que fosse possível disponibilizar estrutura física e 

humana para a verificação e monitoramento da adequação para utilização nos quintais dessa 

água cinza efluente da filtragem (FBB, 2015a). Sobre esse processo, uma das técnicas afirma 

que: 

Então, quais materiais que nós levamos pro laboratório? A gente levou carvão, 

que é uma coisa que a comunidade produzia. A gente levou palha de coqueiro, 

bucha de coqueiro, levamos brita, levamos areia da comunidade, pra fazer 

composições. [...] Levamos a água cinza produzida pelas mulheres. Levamos 

em galões de água. Deixamos galões lá, as mulheres coletaram água nas suas 

casas, a mesma água que hoje vai pros filtros, a água que vinha da pia, da 

louça, da roupa, levamos também pro laboratório pra avaliar essas 
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características de odor, cor. As visuais e olfativas, a princípio, foram as que a 

gente observou (Técnica Nísia). 

Após resultados positivos acerca das propriedades da água que passava pelos materiais 

escolhidos para compor o filtro, iniciou-se o processo de construção dos tanques, que, num 

primeiro momento, foram construídos por pedreiros e ajudantes, tendo o acompanhamento do 

professor da universidade e também das técnicas. Ressalta-se que as dimensões das tecnologias 

a serem construídas basearam-se num projeto piloto que havia sido construído na universidade.  

A primeira etapa teve o pedreiro e o ajudante, foram eles que construíram, e a 

gente sempre ia, duas, três vezes na semana a gente tava indo. E o professor 

da universidade uma vez por semana acompanhava, que era pra ver como 

estavam as dimensões, se tava tudo ok, gravidade... (Técnica Frida). 

O professor Rafael, ele já tinha um projeto piloto lá dentro da universidade, 

que quando a gente foi visitar ele não tava em funcionamento. Eu nem me 

lembro se ele já havia funcionado, mas o tanque já existia lá, construído, tava 

vazio, mas existia lá o tamanho. [...] a gente também já fez uma maquetezinha 

de cano na altura que a gente replicou no real. Não no diâmetro, mas na altura, 

que era 50 centímetros, pra gente ver. Então, já existia essa dimensão, esse 

dimensionamento lá dentro da UFERSA. A gente não fez nenhuma 

adaptação... [...] O dimensionamento é em função do volume de água. Da 

capacidade, do que uma família, em média de 5 pessoas, produz diariamente 

(Técnica Nísia). 

A escolha das casas onde iriam ser construídas as tecnologias ocorreu a partir da 

articulação das técnicas do CF8 com as mulheres de Monte Alegre I, considerando os seguintes 

critérios: estar participando do grupo auto organizado de mulheres do PA, ter desejo de 

produzir, ter interesse na experiência da tecnologia. 

A gente já trabalhava com o grupo, né, de mulheres e aí a gente discutiu com 

elas a partir de, claro, quem desejava, porque era uma experiência: então ela 

podia funcionar ou não, então as mulheres tinham que ter ciência disso; e que 

tivessem dispostas a, de fato, experimentar, né. Então, foi a partir de também 

quem já produzia ou quem não produzia nada e tinha muito desejo. Então, nós 

temos nossas 3 primeiras experiências lá, são de realidades bem diferentes. 

Nós temos uma que não produzia absolutamente nada, o quintal dela era um 

deserto, um chão batido. E nós temos outras duas que já tinham experiência, 

já tinham o quintal, bem povoado, assim, com plantas e tal (Técnica Nísia). 

As três primeiras foi a partir do grupo de mulheres que a gente já trabalhava. 

Acho que no período eram 15 mulheres, então colocamos a ideia e algumas 

acreditaram, outras não, porque de certa forma houve uma resistência, porque 

você tava usando água que era água do esgoto pra estar irrigando as plantas. 

Foi a partir dessa apresentação do projeto nesse grupo de mulheres e das 

interessadas. E, dentre as interessadas, eram essas três mulheres. Mas foi isso: 

foi a partir das discussões no grupo, e quem se interessou, se disponibilizou a 

fazer (Técnica Frida). 

Todos os custos referentes a construção dos 3 primeiros sistemas foram cobertos por 

recursos do projeto. Em outras palavras, o valor estimado para a implementação da tecnologia, 
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orçado em R$ 1.200,0027, não foi pago pelas agricultoras e nem existiu contrapartida que estas 

tivessem que dar. Já os 7 sistemas do segundo bloco de tecnologias construído contaram com o 

trabalho das agricultoras no processo de construção em mutirão, que foi todo executado por 

elas, conforme fala a seguir: 

[...] todos os custos desses 3 primeiros foram do projeto. Os outros a gente fez 

o sistema de construção em mutirão, porque já foi um processo diferente, né. 

No primeiro, nós contratamos um pedreiro e compramos todos os materiais, 

tanto de construção, como do sistema de irrigação, tela pra cercar quintal, 

tudo. Elas acompanhavam lá o processo, mas foi um pedreiro lá da própria 

comunidade, então elas não tinham despesa nem com alimentação do pedreiro, 

nada. Na segunda etapa, a gente avaliou que as mulheres precisavam ter 

domínio sobre a tecnologia, não só receber, né? Aí a gente mudou. Nessa 

segunda etapa, nós mudamos a forma de construção, porque a primeira foi de 

alvenaria de tijolo e a segunda etapa a gente fez semelhante a estrutura das 

cisternas, das cisternas que eu falei inicialmente, de placas, porque são 

tecnologias que têm mais facilidade de ser replicadas e que as mulheres têm 

mais facilidade pra construir também (Técnica Nísia). 

As 7 tecnologias do segundo bloco foram construídas após a experiências dos 3 

primeiros sistemas ter ganho o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, na 

categoria Mulheres. Sob o título de “Água Viva: Mulheres e o redesenho da vida no semiárido 

do Rio Grande Norte”, a tecnologia foi premiada em 2015, onde 18 experiências no campo e 

na cidade disputaram o primeiro lugar em seis categorias (CF8, 2015). 

O processo de escolha as casas que receberiam as tecnologias do segundo bloco se 

orientou no envolvimento das mulheres no grupo Lutando para Vencer, pelas características da 

casa (uma vez que o número de pessoas influencia diretamente no consumo de água e, por 

conseguinte, na produção da água cinza a ser reutilizada) e, principalmente, no desejo e 

disponibilidade em produzir e participar do mutirão de construção do Sistema Água Viva. 

O processo, quando a gente foi lá na primeira reunião conversar com elas, era 

primeiro saber quem tinha interesse, porque não adiantava a gente ir com o 

projeto se elas não tivessem interesse em produção. Então, quem tivesse 

interesse em produção e quem tivesse interesse em participar do mutirão 

(Técnica Patrícia). 

Na segunda etapa, a gente foi fazendo os critérios também com base na 

participação, no envolvimento delas nas reuniões, nas atividades, né. Eu 

lembro que a gente fez algumas, algumas reuniões pra chegar nessas 7 

mulheres, né. A partir disso: se tinha disponibilidade, porque algumas ou 

trabalham em outros locais, então não tinha a condição de estar lá; pelo 

número de pessoas da casa, né, porque numa casa com poucas pessoas, que 

não vai ter uma quantidade de água suficiente pra manter o sistema em 

funcionamento, também não é interessante (Técnica Nísia). 

                                                 
27 Valor contempla os gastos relativos a material, diárias de trabalho para a etapa de construção, viagens para 

visitas para coleta de material e testes de laboratório (FBB, 2015a). 
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4.3.1 Detalhes do Sistema Água Viva 

 

O sistema, mostrado no esquema da Figura 3, é dimensionado para uma residência com 

número médio de 5 pessoas, com uma produção de água cinza de 40 l/dia/pessoa e o tempo de 

acumulação de água no sistema é de 1 dia, ou seja, deve ser utilizado diariamente. Além disso, 

deve ser posicionado a, em média, 30 m de distância da residência para minimizar problemas 

com odores. Antes de chegar ao seu destino final, a água cinza efluente das casas passa por 4 

etapas até chegar ao sistema de aplicação, que irriga as hortaliças e frutíferas. 

Figura 3 – Esquema das etapas do Sistema Água Viva 

 
Fonte: (AUTORA, 2018) 

Na sequência da Figura 3, da esquerda para direita, estão a caixa de passagem ou de 

gordura; o tanque séptico; o filtro orgânico; o reservatório; e o sistema de aplicação. As quatro 

primeiras partes também estão mostradas na Figura 4, que mostra o Sistema Água Viva 

instalado em uma das casas do PA. 
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Figura 4 – Sistema Água Viva instalado no PA Monte Alegre I 

 
Fonte: (AUTORA, 2016) 

Os três primeiros sistemas foram construídos utilizando tijolo cerâmico, cimento, areia 

(comum e lavada), brita, vigotas, lajotas, impermeabilizante, tubos e conexões PVC (luva, 

joelho, tê, registro, redução, válvula, adaptador e conector), mangueira, filtro de tela, gotejador 

autocompensante, materiais elétricos (fio, disjuntor e tomada) e conjunto motobomba 

centrífugo de 0,5 CV. 

As características de funcionamento das partes do sistema são descritas a seguir, tendo 

como fonte de informação CF8 ([201?b]), Feitosa (2016) e FBB (2015b). As dimensões 

apresentadas são aproximadas, tendo variado a depender das condições do local onde a 

tecnologia foi instalada. 

 

a) Caixa de passagem ou de gordura 

A caixa de passagem (Figura 5) recebe as tubulações que transportam água cinza da 

residência, para posterior condução da mistura de efluente até o tanque séptico. Construída em 

alvenaria e dotada de revestimento interno impermeabilizante, tem dimensões de 0,50 m de 

largura, 0,50 m de comprimento e 0,50 m de profundidade. 
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Figura 5 – Caixa de passagem do Sistema Água Viva 

 
Fonte: (AUTORA, 2018) 

 

b) Tanque séptico 

O tanque (Figura 6) é construído em alvenaria de tijolos com reboco impermeabilizado 

nas dimensões de: 0,80 m de largura por 1,30 m de profundidade por 1,6 m de comprimento, 

dimensionado e é constituído de duas câmaras e, de acordo com informações de uma das 

técnicas: 

[...] a água que vem da caixa de gordura entra nessa primeira câmara, aí ela 

vai subindo, subindo; aqui nessa parede que divide as duas câmaras, ela tem 

umas janelinhas aqui em cima; e aí essa água vai subindo e à medida que sobe, 

ela chega nesse nível, ela passa pra essa outra câmara, que também vai 

subindo, subindo, até chegar no nível de descer para o filtro. Por que que existe 

essa caixa séptica e essas duas câmaras? É pra contribuir na sedimentação do 

material, né, então tem essas duas etapas pra sedimentação. (Técnica Nísia) 

A parede que foi explicitada na fala da técnica é implantada a 2/3 do seu comprimento 

interno, ou seja, a, aproximadamente, 1,0 m do ponto de entrada do esgoto doméstico. Para a 

passagem do efluente de uma câmara para outra, são construídas na divisória três aberturas na 

metade da profundidade do tanque (0,60 m), cada uma com dimensões médias de 0,10 m de 

largura por 0,30 m de altura. 
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Figura 6 – Tanque séptico do Sistema Água Viva 

 
Fonte: (AUTORA, 2018) 

Entre o tanque séptico e o filtro, etapa posterior, existe um desnível mínimo de 0,10 m 

para favorecer o escoamento do efluente pelo sistema. 

 

c) Filtro orgânico 

O filtro orgânico (Figura 7) é em alvenaria de tijolos com revestimento interno 

impermeabilizado nas dimensões de 1,50 m de diâmetro por 0,70 m de profundidade. No fundo 

do filtro, é colocada uma camada de brita nº 1 de 0,20 m para drenagem do efluente, sobre esta 

é colocada uma camada de 0,10 m de carvão vegetal para minimizar os odores desagradáveis e 

uma camada de 0,50 m de material orgânico (palha de carnaúba e fibra de coqueiro), as quais 

receberam uma compressão exercida por pisoteio manual. 

Na parte superior do filtro será instado um dispositivo confeccionado em tubos de PVC 

de 100 mm e 40 mm para distribuição homogênea do efluente que chega até o filtro. 
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Figura 7 – Filtro orgânico do Sistema Água Viva 

 
Fonte: (AUTORA, 2018) 

Em alguns filtros, as agricultoras plantaram capim como forma de ajudar no processo 

de filtragem da água cinza: 

[...] Aí algumas colocaram plantas em cima, capim, que tem uma raiz que 

também contribui muito pra filtragem [...] Eu já tinha visto bastante nas 

minhas pesquisas de internet que tinha inclusive, filtro que era só com planta, 

que era só de planta, né? Mas essa não era inicialmente a ideia, mas elas já 

experimentaram. Então, é... Bem interessante (Técnica Nísia). 

A primeira camada é de brita; a segunda, de cauvão; a terceira é bucha de coco 

moída, a gente passou na forrageira e colocou em cima; aí pra ajudar, eu 

plantei um pé de capim que a raiz ajuda a filtrar também (Agricultora 

Margarida). 

 

d) Reservatório 

O reservatório (Figura 8) é confeccionado em alvenaria de tijolos com revestimento 

interno impermeabilizado nas dimensões de 1,50 m de diâmetro por 1,50 m de profundidade. 
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Figura 8 – Reservatório do Sistema Água Viva 

 
Fonte: (AUTORA, 2018) 

 

e) Sistema de aplicação 

O sistema compreende a irrigação por gotejamento de baixa pressão e as instalações no 

canteiro para produção agrícola. O transporte do efluente do reservatório para o canteiro ocorrer 

por meio de uma bomba. É estimado que 200 l diários de água cinza possibilitam a irrigação de 

um canteiro de 25 m2. 

Figura 9 – Sistema de gotejamento de baixa pressão dos quintais 

 
Fonte: (AUTORA, 2017) 
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O monitoramento do desempenho hidráulico do sistema de irrigação é realizado via 

averiguação da vazão média dos gotejadores e dos coeficientes de variação de vazão, 

uniformidade de distribuição e uniformidade estatístico. 

 

4.3.2 Juntando tecnologias 

 

Para o segundo bloco de tecnologias a serem construídas, foi pensado em um 

envolvimento maior das mulheres. Para além do reconhecimento do saber popular das mulheres 

na idealização da tecnologia, a questão destas dominarem o processo construtivo foi inserida 

no segundo bloco. 

Era desejo desde o início realizar a construção com a tecnologia de placas, assim como 

são construídas as cisternas para captação de água de chuva do P1MC, então foi pensado em 

usar o mesmo processo construtivo das cisternas nas novas tecnologias que seriam construídas 

com o recurso proveniente do prêmio que o Água Viva ganhou, conforme já abordado. 

Para tanto, as mulheres foram capacitadas para que dominassem não só a utilização da 

tecnologia como, também, sua construção, como mostrado na Figuras 10. A responsável por 

essa capacitação foi a técnica e cisterneira Anatália, com o apoio da técnica Patrícia. 

[...] Tive o contato primeiro com Rejane28, falou sobre o projeto, disse que 

seria sobre construção de filtros, teria que ter umas capacitações e ela 

perguntou se eu teria interesse. Eu fiquei até meio assim, porque nunca tinha 

filtro, não sabia nem como era. Sabia, assim, construir as cisternas, porque a 

gente já tinha passado pelo processo de capacitação, mas de filtro não. Aí eu 

perguntei a ela como seria. Ela falou que antes eles construíam com tijolo e aí 

queria modificar pra fazer com placas. Aí eu disse “a gente pode ver, pode 

tentar pra ver se dá certo”. Aí a gente teve a primeira experiência em Tibau e 

deu certo. Foram duas capacitações, uma em Tibau e uma em Upanema 

(Técnica Anatália). 

[...] veio as duas menina ensinar a gente. O primeiro tanque ela fez junto com 

a gente, ensinando, né? Teve a aula, né, do primeiro tanque. Aí do segundo 

em diante, a gente fizemo só, mas elas sempre, elas acompanhando, né? 

Alguma dúvida, a gente perguntava. Reboco, tudo foi a gente. Foi uma 

experiência boa, né? A construção de uns tanque desse (Agricultora Haydée). 

  

                                                 
28 Rejane é da equipe do CF8. 
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Figura 10 – Capacitação das agricultoras para construção do Sistema Água Viva 

 
Fonte: (CF8, [201?b]) 

Após a capacitação, as agricultoras iniciaram o processo de mutirão para construção das 

7 tecnologias da segunda etapa, contando com o envolvimento não só das mulheres que iriam 

ter os sistemas construídos nos seus quintais, mas também de outras, inclusive das que já tinha 

o Sistema Água Viva. 

[...] foi um grupo bom, principalmente, aquelas que iam receber, porque a 

gente já tinha também tido o processo de seleção de quais seriam as 7 mulheres 

que iam ser beneficiadas nessa nova etapa, né? Além dessas 7, outras mulheres 

se envolveram, inclusive as que já tinham a tecnologia. Participaram 

ativamente lá, porque elas queriam mesmo botar a mão na massa. E aí a gente 

fez a primeira [tecnologia] no curso e as demais elas fizeram em sistema de 

mutirão. Então, o custo dessa segunda etapa... A contrapartida delas foi o 

trabalho delas no processo de construção, mas o material, o sistema de 

irrigação, continuou sendo contribuição do projeto (Técnica Nísia). 

Além da mudança no processo de construção, o tanque séptico também teve sua 

estrutura alterada, passando a ter formato circular para melhor se adaptar ao novo processo 

utilizado, como indicado na Figura 11. 

Figura 11 – Agricultoras na construção do Sistema Água Viva 

 
Fonte: (AUTORA, 2016) 

 



110 

 

4.3.3 Manutenção, dificuldades e problemas com a tecnologia 

 

As principais manutenções periódicas requeridas pelo Sistema Água Viva estão ligadas 

à troca e/ou aumento das camadas dos materiais que são colocados dentro do filtro orgânico, 

realizadas com uma periodicidade de um ano e meio (e para os casos onde as agricultoras 

colocaram capim na parte superior das camadas, esse tempo de substituição é maior); à limpeza 

da caixa séptica, que deve ocorrer em intervalos de, também, um ano e meio, e à higienização 

da caixa de gordura, que deve acontecer numa frequência maior que a da séptica e cujos 

materiais retirados são reutilizados em compostagem. 

Manutenções corretivas também são necessárias, como, por exemplo, conserto da 

bomba do sistema de irrigação, e estas, após acompanhamento inicial das técnicas, são de 

responsabilidade das agricultoras. 

As dificuldades apontadas em relação aos processos ligados a tecnologia residem na 

sensibilização e aceitação das pessoas casa, que têm receio de criação de foco de insetos e 

possível odor. Sobre essa questão, a agricultora Celina afirma que: 

[...] no início, bem no início, o mau cheiro era muito forte, só que com o tempo 

vai limpando. Parece que a água vai limpando mais e esse cheiro vai passando. 

Até porque são tudo vedadinho. Esse problema foi resolvido, assim, não tem 

mais essa questão do cheiro forte como tinha antes, não (Agricultora Celina). 

Outros entraves que foram citados pelas mulheres entrevistadas estão ligados a alguns 

fatores relacionados ao processo construtivo da segunda etapa, como o peso das placas, 

tamanho da circunferência dos buracos nos quais as mulheres tinham que entrar para montagem 

das partes do sistema. 

Uma tecnologia foi desinstalada devido a problemas que ocorreram relacionados à 

bomba do sistema de irrigação após o início do funcionamento do Sistema Água Viva. 

Nesse período, nós tivemos uma beneficiária que desistiu dessas 3 primeiras. 

O sistema dela de irrigação sempre dava problema e aí ela não queria uma 

grande produção, ela queria uma produção pequena só pro consumo, e aí a 

gente avaliou depois que o sistema de irrigação era muito pequeno pra 

capacidade da bomba, que é uma bomba pequena e ela quebrava muito, e isso 

dava muita dor de cabeça pra ela [...]. Ela usou bastante, mas depois desse 

período aí ela desistiu e ano passado a gente desmanchou lá o dela (Técnica 

Nísia). 

A pressão não aguentava. Aguava as plantas grande, as frutíferas, porque eu 

colocava as mangueira, sem gotejo, pra lá e soltava água, mas mesmo assim 

ficava o motor dando poblema e eu ajeitando. Aí eu disse “Nísia, eu não vou 

mais tentar com isso, não. Eu vou desativar os meus tanque”, porque quando 
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quebrava, eu ficava tirando água do tanque com balde, aqueles balde de 

margarina, e o tanque é rente com o chão, né? Bem baixinho, aí eu disse “eu 

não aguento, não, eu vou desativar. É muito bom, mas pra mim não tá dando 

certo de jeito nenhum”. Alexandra veio com o motor, a gente desgotemo, 

tiremo o resto e ela trouxe um saco de cimento e a gente vedou as boca 

(Agricultora Tereza). 

Três tecnologias, do total dos nove sistemas que estavam instalados durante o período 

de realização das entrevistas, não estavam em funcionamento devido a problemas técnicos. As 

agricultoras apontaram quais seriam os possíveis problemas relacionados a isso: vazamentos 

no reservatório e instalações feitas em níveis errados.  
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5 IMPACTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS: OS OLHARES DAS 

TÉCNICAS E AGRICULTORAS 

 

Este capítulo traz os olhares das técnicas e agricultoras acerca das categorias e 

subcategorias que foram utilizadas na análise dos dados obtidos e apresenta os resultados que 

evidenciam o atingimento do objetivo geral deste trabalho. 

Frisa-se aqui, novamente, que as subcategorias foram estabelecidas orientando-se nos 

fundamentos teóricos abordados neste trabalho, que balizaram os roteiros das entrevistas deste 

trabalho, e também emergiram do processo de análise dos dados coletados, das próprias falas 

das mulheres entrevistadas, conforme destacado no tópico 3.3 deste trabalho. 

Aqui, optou-se por chamar as categorias ambiental, social e econômica de dimensões. 

Nestas dimensões, e em suas subcategorias (quadro 3), as falas das técnicas e agricultoras foram 

agrupadas (tópicos 5.1 e 5.2). Isto propiciou conhecer os impactos29 ambientais, sociais e 

econômicos da utilização do Sistema Água Viva no PA Monte Alegre I – Upanema/RN. Estes 

impactos foram detalhados no último tópico deste capítulo (5.3), realizando diálogo com 

fundamentos teóricos abordados neste trabalho. 

 

5.1 OS OLHARES DAS TÉCNICAS 

 

5.1.1 A Dimensão Ambiental 

 

Ao longo das entrevistas, notou-se que a dimensão ambiental é um dos primeiros 

aspectos que é falado quando se trata de abordar questões sobre o Sistema Água Viva, até 

mesmo quando as perguntas não eram direcionadas especificadamente para esta dimensão. 

Outro ponto aqui a se destacar é que, por vezes, ao abordar uma subcategoria, eram trazidas 

também aspectos não diretamente ligados a ela, mas sim inerentes a outras subcategorias, fato 

que ocorre também em outras dimensões e também interdimensões. 

                                                 
29 Impactos neste trabalho abrangem as alterações ocorridas nas dinâmicas das casas, da vida das mulheres e da 

comunidade tanto na dimensão ambiental e social, como também na econômica, a partir do uso do Sistema Água 

Viva. 
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Na fala de quase todas as técnicas, com exceção de uma delas, a maneira como o sistema 

alterou positivamente a destinação dos resíduos da casa aparece como sendo um fator de grande 

relevância quando se consideram as consequências da utilização da tecnologia. 

Olhe, uma das coisas que a gente observava muito, e que talvez você consiga 

também perceber isso também na fala delas, é que, às vezes, até tinham uns 

quintais bem interessantes do ponto de vista da produção, mas tinha a água 

acumulada no terreiro, aquela poça de água a céu aberto, na porta da cozinha, 

praticamente. Então, do ponto de vista ambiental, acho que aquilo era o mais 

impactante, o mais visível da mudança, né, e que elas também percebem 

claramente isso, aquela água empoçada que também acumulava muito 

mosquito, que as galinhas bebiam, né, então... As crianças ficavam brincando 

por ali, pelo quintal, naquela água. Era um aspecto muito desagradável pra 

quem vivia e pra quem ia lá visitar também, então, é uma mudança 

significativa (Técnica Nísia). 

[...] O quintal tando sempre sequinho, né, sem estar juntando água, é bom não 

somente pros bichos, mas, também, pra a saúde da família, né, porque a gente 

sabe que aquela poça, aquela água parada ali junta mosquitos da dengue, junta 

outras coisas, e traz doença pra dentro de casa, os bichos adoece, aí lá vai as 

mulher atrás de remédio para dar às galinha, né. Não é o que a gente quer. [...] 

Então elas falam muito que os bicho deixou de adoecer, que não fede mais, 

porque água parada, suja ainda mais, fede muito. Acho que melhorou muito 

essa questão da higiene do quintal [...] (Técnica Clara). 

Fica nítido que a questão da destinação dos resíduos da casa relaciona-se diretamente 

com outras ligadas à saúde das pessoas do grupo familiar, dos bichos que são criados. 

Uma questão importante que se depreende da fala das técnicas é a inter-relação entre 

vários aspectos (desperdício de água, destinação inadequada das águas servidas e falta de água 

para o cultivo). Observa-se que o conflito entre o desperdício de água, que, em geral, é 

acumulada nos quintais das casas da comunidade, e a falta de água para a realização de 

atividades de cultivo e criação tende a se dissolver quando da utilização da tecnologia social, o 

que influencia na produção e organização dos quintais onde o sistema está instalado. 

[...] é notada, assim, a diferença das casas. Quando a gente chegava que a gente 

via água empoçada num canto, que a gente via planta sem água, morrendo por 

causa que não tinha água, enquanto havia água empoçada ali do lado, né? 

(Técnica Clara) 

[...] como a gente vê nas casas que têm e nas casas que não têm a gente vê 

muito desperdício de água. Por mais que as pessoas digam “essa água não 

presta”, mas é uma valorização muito grande esses filtros, porque você vai 

reutilizar de toda forma para uma coisa que não tinha antes, como, por 

exemplo, as produção que elas têm, as hortaliças (Técnica Anatália). 

[...] por lá ser um assentamento e as pessoas não tem muita água perto, né? 

Então, já facilitou bastante a reutilização da água, porque, assim, pra elas 

produzirem, elas tinham que ir atrás de água bem longe, pelos relatos que eu 

ouvi (Técnica Patrícia). 
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Não foi associado pelas técnicas nenhum prejuízo inerente à situação da destinação dos 

resíduos da casa após o início da utilização do Sistema Água Viva e estas acreditam que, 

considerando a realidade local, a tecnologia conseguiu solucionar o problema da destinação da 

água cinza, nas casas onde foi construída. 

A relação entre as práticas de cultivo e criação e o Sistema Água Viva materializa-se, 

para as técnicas, na alteração do tempo de ciclo dos alimentos cultivados e na mudança na 

maneira como o solo produz quando irrigado com água efluente do Sistema Água Viva. 

[...] Elas têm consciência também de que, do ponto de vista produtivo, essa 

água, ela é rica em matéria orgânica e que por isso a produção delas se 

desenvolve melhor, adoecem menos, né, então, ela têm contribuído também 

pra fertilização do solo. [...] A gente, claro, que tinha essa ideia de que haveria 

essa contribuição da água, né, do ponto de vista produtivo, do 

desenvolvimento das plantas, mas Dona Margarida, que foi uma das 

primeiras, que era a que não produzia nada no quintal dela, ela disse “o coentro 

cresce muito mais rápido com a água do filtro”, porque a água do filtro é mais 

rica, então elas têm esse nível de consciência disso, sim (Técnica Nísia). 

[...] o ciclo, eu lembro demais: foi uma coisa que logo de início a gente já 

observou. O ciclo do coentro diminuiu, o tempo do nascimento à colheita 

diminuiu, porque além de ter uma água mais constante, é uma água já adubada, 

é uma água que já vem com nutrientes, então isso também fez com que esses 

processos fossem um pouco mais acelerados. Eu acho que no coentro tinha 

reduzido em pelo menos uma semana, 8 dias (Técnica Frida). 

Sublinha-se que o cultivo é realizado sem agrotóxicos, consoante ao paradigma da 

convivência com o semiárido, entretanto, nas falas das técnicas, não apareceram argumentos ou 

indícios que pudessem respaldar uma afirmação de que antes da tecnologia o cultivo assim já 

era realizado. 

Ao falarem sobre a disponibilidade de água, um ponto a se destacar é que foi citada a 

questão da criação de uma dinâmica em termos de cultivo para os quintais onde antes não havia 

plantação a partir daquela água que estava sendo reaproveitada e disponibilizada pelo Sistema 

Água Viva. 

[...] Eu não acompanhei antes, né, vi depois uma foto do quintal de Dona 

Margarida. [...] Só um descampado, assim, tudo seco, não tinha um pé de 

planta. Aí hoje tanto que é as galinha de um lado, as cabras, que ela cria cabra, 

é num cercado e as hortas lá atrás, e o filtro passa no meio (Técnica Clara). 

[...] nesse filtro não pode ficar com muita água dentro por muito tempo, 

quando elas começam na construção, elas têm a ideia que elas vão fazer pra 

plantação. Alexandra, o quintal dela, na última vez que eu fui lá, tava bem 

produtivo e é tudo com água do filtro, do Água Viva. Ela disse que se não 

tivesse não teria como exatamente pela escassez de água (Técnica Patrícia). 
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Nota-se que as técnicas também julgam importante haver a organização dos quintais, 

propiciada por políticas de organização produtiva que possibilitaram, por exemplo, a divisão de 

canteiros, porque isso faz com que o processo do cultivo existente a partir da disponibilização 

de água não seja interrompido por causa da interferência da circulação dos animais naqueles 

espaços. Isso denota a importância da existência da relação de entre projetos. 

Outro ponto relacionado à disponibilidade de água é a convergência de opiniões das 

técnicas que há quando estas ligam esta subcategoria, a de disponibilidade de água, à de 

recursos reaproveitados, ao falarem sobre o reuso da água. 

[...] as mulheres passaram a ter mais atenção à água, né, porque eu acho que 

por mais que elas percebessem a falta d’água em determinado momento, mas 

elas não tinham atenção de que havia a possibilidade da reutilização da água, 

de dar duas utilidades para uma mesma água, né, e que isso era uma economia, 

né. [...] e que isso era contribuir pro meio ambiente, era contribuir pra própria 

vida delas, porque sobrava mais água de qualidade pra elas executarem as 

outras tarefas ou demandas de consumo humano [...] (Técnica Nísia). 

[...] E também muito interessante era a percepção delas a respeito do 

reaproveitamento, porque elas não tinham dimensão da quantidade de água 

que era [desperdiçada]... Mesmo com a dificuldade que tem de água, na 

comunidade, né? Pra desenvolver um trabalho com hortaliças era toda uma 

dificuldade. E na casa a quantidade de água era muito pouca aos olhos, mas o 

que ia embora de fato era muita água. E foi também bem legal ver isso, essa 

percepção delas depois da quantidade de água que era desperdiçada. Elas [as 

agricultoras] produziam, mandavam para a Rede Xique-Xique e tudo, mas 

agora acho que dá mais constância [...] (Técnica Frida). 

[...] Pro meio ambiente é um projeto riquíssimo, principalmente agora que a 

gente tá tendo dificuldade com água, não chove como se chovia antes. E é um 

projeto que é valioso, porque a água que a gente tá desperdiçando, hoje, com 

esse projeto, a gente não desperdiça mais, a gente tá reaproveitando. E quando 

se fala em água, eu acho que o que a gente puder fazer em relação a isso é 

muito bom pro meio ambiente, porque a gente não tá desperdiçando. Esse 

projeto em si é muito bom [...] (Técnica Anatália). 

Ainda sobre os recursos reaproveitados, as técnicas apontam não somente o reuso da 

água, mas, também, o reaproveitamento que há daqueles materiais orgânicos que são utilizados 

no filtro do Sistema Água Viva (carvão, palha de carnaúba e fibra de coqueiro). 

Entretanto, sobre os demais recursos utilizados na tecnologia, não aparece nas falas algo 

que indique que estas mulheres façam associação entre a construção e utilização do Sistema 

Água Viva e a utilização de recursos naturais escassos, essenciais e esgotáveis ao planeta. 

Também não apareceu nas falas algo relacionado ao consumo de energia necessário para 

a manutenção do sistema de irrigação por gotejamento de baixa pressão da tecnologia social. 
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Aqui cabe também ressaltar que não foi citado nas respostas das técnicas aspecto negativo 

referente ao carvão utilizado, que é produzido a partir da queira de madeira. 

Resumidamente, o que se nota é uma consonância de opiniões no que se refere aos 

benefícios ambientais para o local do reuso da água cinza, reconhecendo-o como uma 

oportunidade de disponibilização e reaproveitamento de água e dos nutrientes presentes no 

efluente usado para irrigação. 

Não foi observado nas falas das entrevistadas riscos ambientais, como, por exemplo, de 

uma possível contaminação e degradação do solo, ou riscos referentes à perda de fertilidade do 

solo em decorrência do uso da água cinza filtrada. 

 

5.1.2 A Dimensão Social 

 

No tocante à dimensão social, a subcategoria aprendizado na fala das técnicas relacionou 

questões como o fortalecimento do pensamento das agricultoras sobre a necessidade de se 

pensar alternativas para convivência com o semiárido, o domínio por parte das mulheres do PA 

Monte Alegre I do processo de construção e manutenção da tecnologia, e a formação feminista 

e de produção (que engloba inclui o reaproveitamento da água). 

 

[...] reconhecer a necessidade de ampliar as tecnologias de convivência com o 

semiárido, de produção, de diversificação da produção. [...] E da manutenção 

do fortalecimento da agroecologia nesses espaços. Acho que são os aspectos 

que mais contribuem, acho que mais elas absorvem nesse processo de troca e 

de aprendizado no cotidiano delas (Técnica Nísia). 

[...] desde o início o Centro Feminista sempre tem aquela parte da formação, 

né? Tanto a formação feminista como a formação da questão da produção. Eu 

acho que pra elas receberem o filtro deve ter tido algum momento coletivo de 

discussão com as técnicas, que na época era Frida e Nísia, pra mostrar como 

ia ser feito, pra que ia servir, e hoje elas falam muito... (Técnica Clara) 

[...] assim, na prática, como eu disse, [a técnica] Anatália, nos últimos 

[sistemas], ela já foi deixando que elas fossem construindo sozinhas, mais 

fiscalizando. Teve um dia [de construção] de um filtro, quando a gente 

chegou, elas já tinham batido todas as placas, entendeu? Teve outro dia que a 

gente chegou que já tava um todo montado, elas já tavam em outro. Umas 

ficaram pra fazer o reboco e outras já tavam em construção. E na questão 

teórica, elas mesmo que tavam batendo o nível. A questão do nível, ela é 

difícil, porque o terreno de lá é bem reto (Técnica Patrícia). 

Outro ponto que cabe aqui ressaltar é que se observou na fala de duas técnicas que o 

desejo das agricultoras de aprenderem sobre aquele processo ampliou a partir do envolvimento 
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delas e, também, que o fato de terem acontecido intercâmbios vários com outras mulheres do 

semiárido e com mulheres de outros países fomentou a troca de conhecimentos entre diversas 

realidades e mostra o domínio das agricultoras sobre aquela tecnologia. 

[...] também ampliou o desejo delas aprenderem, e se envolverem cada vez 

mais. Então, elas tiveram a oportunidade de receber muitas visitas, de outras 

mulheres, que vinham de outras regiões do estado ou que vieram de outros 

locais do Brasil, receberam visitas internacionais também. Então, isso 

possibilita também troca de conhecimento, porque as pessoas que vão pra lá 

não vão pra conhecer só o Água Viva, mas também depositam lá muita 

experiência e aí, sim, as mulheres vão ampliando sua capacidade de troca e de 

percepção, essas coisas (Técnica Nísia). 

[...] Quando elas receberam as visitas, né, que foram muitas visitas e acho que 

ainda tem, elas explicavam aquele processo, a forma que foi usada na 

construção, todo o processo (Técnica Frida). 

As técnicas afirmam que os intercâmbios fazem com que, não somente as mulheres se 

envolvam, mas toda a comunidade, para receber as pessoas que vêm de fora para conhecer as 

experiências ali construídas. 

[...] as visitas estão indo muito para toda comunidade... Tá indo muita gente 

olhar os filtros, conhecer, porque de placa surgiu agora, né. Tem muita gente 

indo olhar e acaba que a comunidade toda se envolve. Na última vez que eu 

estive lá, que teve um encontro lá, a comunidade todinha se envolveu, não foi 

só as mulheres dos filtros. Todo mundo se envolveu. Todo mundo foi também 

fazer as visitas acompanhando (Técnica Patrícia). 

Aqui interliga-se à questão do aprendizado à subcategoria de relacionamento com outras 

partes, sendo composta não somente por pessoas internas ao projeto, mas também por aquelas 

que interagiram com ele em determinados momentos, propiciando troca de saberes e vivências. 

Nessa subcategoria, o que se depreende das falas das técnicas é que houve uma relação 

positiva entre estas e as agricultoras (com as quais já tinham relação), e às mulheres do PA 

Monte Alegre I é atribuído papel central nos processos que envolvem o Sistema Água Viva 

(como explicitado na fala a seguir), bem como destaca-se o papel da universidade, vista como 

apoiadora. 

Eu acho [que o envolvimento das agricultoras] que fez com que a gente tivesse 

mais certeza do uso daquela tecnologia, pra a gente reafirmar tanto que há 

necessidade de desenvolver tecnologias voltadas pro semiárido e também que 

essas tecnologias são capazes de dar uma qualidade melhor de vida (Técnica 

Frida). 

É unânime entre as técnicas que a organização coletiva das mulheres de Monte Alegre 

I, apesar de já existir antes mesmo da construção das tecnologias nas casas, ao mesmo tempo 
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que fortalece as ações que são executadas pelas mulheres, também se fortalece a partir do 

envolvimento dessas mulheres nos projetos e programas. 

[...] do ponto de vista organizativo, é um grupo bem antigo. Então elas já tem 

um processo organizativo já bem longo... Pra nós é sempre o caminho: elas 

estarem nesse processo organizativo pra poder ter mais consistência no 

processo produtivo, né. [O projeto] contribuiu, porque elas se organizam pra 

comercialização. Elas comercializavam individualmente e com esse processo 

elas passaram a conhecer umas mais as outras, umas os quintais das outras. 

Acho que esse processo de mutirão também foi muito importante, esse 

processo de solidariedade entre elas (Técnica Nísia). 

[...] o grupo de mulheres dá muita autonomia a elas. Algumas, como eu disse, 

os maridos não deram o apoio e desistiram, mas a maioria, por fazer parte do 

grupo de mulheres, são muito mais independente, elas são muito mais pra o 

que elas querem fazer, da forma como elas querem fazer, exatamente pelo 

grupo de mulheres (Técnica Patrícia). 

[...] quando se tem um grupo organizado é mais fácil das coisas chegarem até 

elas, isso ajuda muito, os processos de organização da comunidade, do grupo 

de mulheres (Técnica Anatália). 

O que se observou também é que para as técnicas é nítido que o processo auto 

organizado das mulheres influencia no sentimento das mulheres que não pertencem a ele, uma 

vez que estimula o engajamento destas quando percebem os benefícios das iniciativas 

construídas pela organização coletiva das mulheres. 

No que se refere ao entendimento da comunidade há confluência de opiniões das 

técnicas no sentido de que, a priori, havia desconfiança das demais pessoas do PA em relação 

a tecnologia, seja por preconceito em relação àquele método de reaproveitamento de água e 

seus resultados, seja por machismo ao considerar que as mulheres não seriam capazes de 

construir as tecnologias. Isto fazia com que houvesse um bloqueio para que fossem avaliadas 

positivamente as soluções geradas pelo Sistema Água Viva. 

Tem algumas que dizem que é negativa, né. Elas dizia “eu não quero isso no 

meu quintal ocupando espaço e não sei o que”. E tem outras que “ah, bem que 

eu queria, eu queria tanto plantar, ter uma hortinha e não tenho uma água... Eu 

não vou tirar água da minha cisterna de beber para aguar uma horta” (Técnica 

Clara). 

[...] quem não fazia parte do grupo de mulheres que não recebeu avalia de 

forma negativa. E quem fazia parte do grupo de mulheres, elas avaliam de 

forma positiva, porque elas não quiseram, entendeu? Elas mesmo não 

quiseram [...] pelo trabalho de participar da capacitação, de estar construindo. 

Muitas acharam que não dava conta, não. No início, no primeiro, quando a 

gente foi construir, eu lembro que elas diziam muito assim “ai, meu Deus, pra 

que que eu fui pegar um negócio desse, um trabalho pesado desse! A gente 

não dá conta, não, de jeito nenhum”, principalmente porque os homens, os 

maridos delas, colocavam, assim, muito pra baixo, entendeu? Dizendo que 

elas não iam dar conta. Aí até que, quando terminou o último, aí eu disse até 
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assim “cadê os homens que disseram que vocês não ia dar conta?”, porque 

eles sempre iam lá olhar e, com certeza, dar pitaco, né? Porque eles entravam 

dizendo “ah, porque isso tá errado”... (Técnica Patrícia) 

[...] elas deram a cara a tapa mesmo: “vamos tentar, vamos experimentar 

junto”. Era muita piada que elas escutavam: “aquelas hortaliças não 

prestavam”, que fedia, que tudo, enfim... Mas, assim, depois foi muito 

interessante também porque quando começou a quebrar esse preconceito, que 

era enorme, aí começaram a vender bem na comunidade e todo mundo queria, 

depois todo mundo queria um filtro. Houve uma aceitação maior quando foi 

pra segunda etapa. Outras pessoas também perguntaram se podiam assistir 

àquela capacitação, que era também pra aprender a desenvolver, a fazer aquela 

atividade. E o fato de virem muitas pessoas também visitar, os intercâmbios, 

eu acho que isso também facilitava, pra que esse preconceito... “Olha, o 

pessoal tá vindo de fora pra conhecer”... Então, assim, isso ajudou a quebrar 

o preconceito e também no empoderamento das meninas, de se sentirem mais 

importantes na atividade que elas estavam realizando (Técnica Frida). 

O olhar das técnicas sobre a relação das mulheres com o trabalho envolvido após a 

utilização da tecnologia social compreende uma dupla avaliação. Por um lado, acredita-se que 

o trabalho aumentou para aquelas mulheres que ainda não cultivavam em seus quintais, uma 

vez que não havia água disponível para tal prática, e, a partir da utilização do sistema, há o 

estímulo da atividade produtiva e elas precisam manter a regularidade na irrigação dos quintais. 

[...] eu acho que estimula bem mais a atividade produtiva delas, sabe? Porque 

uma coisa é que a água precisa sair do tanque. Então, pra ela sair do tanque, 

elas precisam ligar o sistema de irrigação, elas precisam botar a água pra 

alguma planta. Então faz com que elas não percam a rotina diária de manter 

aquelas atividades produtivas delas. Eu acho que tem mais trabalho pra elas. 

A necessidade de todo dia ligar o sistema de irrigação, né, pra desgotar aquela 

água, porque a água não pode ficar lá parada. O reuso é uma coisa que precisa 

de dedicação, né, precisa de uma atenção, precisa você observar se aquele 

filtro tá fazendo de fato o que ele se propôs a fazer, que é melhorar a qualidade 

da água (Técnica Nísia). 

Por outro lado, as técnicas afirmam que o trabalho diminuiu para aquelas que já 

plantavam em seus quintais, porque agora a irrigação dos alimentos cultivados é realizada via 

sistema automatizado. 

[...] lá em Dona Margarida, lá em Alexandra, eu vejo assim: facilitou muito. 

Porque, se eu não me engano, a cisterna de Dona Margarida é do lado esquerdo 

da casa dela, então ela tinha que pegar de lá e levar pra algum canto pra aguar. 

E o filtro, ele ficou, assim, na lateral, no cumprimento do quintal e ele já tem 

uma ligação por gotejamento, ela ganha tempo nisso aí. Enquanto ela estava 

pegando o regador para aguar... (Técnica Clara) 

Eu acho que ele diminuiu um pouco o trabalho delas. O fato de ter hoje o 

sistema automatizado, elas, quando chega aquele horário, elas ligam… 

Diminuiu o tempo também que elas gastavam pra realizar aquela atividade, 

aguava com balde, com regador, cada plantinha, cada canteiro daquele, aí teve 

a irrigação que já facilitou. [...] Eu lembro demais, assim, Dona Margarida 

comentava “ai, é muito bom, de manhã eu acordo e só faço ligar isso”. Liga, 
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pronto: irriga os canteiros e outras que o sistema não alcançava era que aguava 

com o regador e antes não, eram todas, e isso é um trabalho muito pesado: 

você estar carregando água pra irrigar (Técnica Frida). 

Acredito, assim... O trabalho em si não tem aumentado, porque não tem muito 

uma preocupação em aguar, porque já tem toda uma instalação, é só ligar a 

bombinha e a água vai. Porque era uma coisa que elas já tinha... Porque a vida 

na mulher do campo começa muito cedo: cuidar de menino, botar ele pra 

escola, fazer alimentação, cuidar de galinha, da agricultura. E isso, assim, é 

uma coisa a mais, mas não é um trabalho a mais, porque já vinha 

desenvolvendo (Técnica Anatália). 

Essa relação dicotômica fica bem expressa na fala da Técnica Patrícia. 

De algumas mulheres aumentou, de outras, não. Porque elas já produziam, 

mas não tanto, mas elas tinham que ir atrás de água, entendeu? Então, eu acho 

que dessas mulheres, diminuiu. E de outras que não plantavam, que começou 

na produção, aumentou, lógico, porque é todo um cuidado na casa, nas plantas, 

e que elas têm que estar sempre lá aguando. (Técnica Patrícia) 

 

5.1.3 A Dimensão Econômica 

 

As questões financeiras pessoal e da casa, também às ligadas ao consumo e 

autoconsumo, e economia da comunidade se entrelaçam nas falas das técnicas quando estas 

descrevem a realidade das agricultoras após o uso do Sistema Água Viva, de maneira que é 

difícil que apareça apenas uma dessas subcategorias quando estas mulheres estão abordando a 

dimensão econômica. 

Especificamente sobre a renda pessoal e da casa, as técnicas avaliam que houve 

alteração para melhor destas por causa da influência da tecnologia social e ligam essa mudança 

ao fato da comercialização solidária realizada fora da comunidade e, também, ao que é circulado 

dentro da própria comunidade. 

[...] E com relação à renda, à autonomia, essas coisas, elas falam que... Pelo 

menos Dona Margarida, em muitos depoimentos que elas dizem que eu 

concordo, tanto ela como Alexandra: pelo menos as coisas de casa elas não 

compram mais, e vendem muito, vendem bastante. [...] Com relação à 

hortaliça, o que ela diz é “o que eu produzo de hortaliça dá para suprir a 

necessidade de casa”, então isso aí ela ganhou nisso aí. Ela disse “eu nunca 

pensei que com a idade que eu tenho eu ia ter tanta coisa para trabalhar e 

ganhar dinheiro dentro de casa, plantando e sustentando o povo de casa”. Elas 

deixam de comprar, elas comem o que elas produzem e elas tem uma 

variedade muito grande dentro do quintal delas. Elas mandam pra Rede Xique 

Xique, né, e comercializam lá na comunidade (Técnica Clara). 

[...] se você pensar que eu tenho aquele produto em casa e não vou precisar 

gastar dinheiro para comprar, é uma outra forma de renda, né: elas garantiam 
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em casa um alimento saudável. [...] No caso de Dona Margarida, ela também 

falava muito que “agora não me falta um dinheirinho no bolso”. A valorização 

do trabalho dela em casa também melhorou, passou a ser mais valorizado 

(Técnica Frida). 

Olhe, eu acho que contribuiu com o incremento da renda delas. [...] Tanto 

porque elas passaram a contribuir mais pro autoconsumo, e autoconsumo é 

renda. Como também passaram a comercializar e ter também uma renda 

monetária (Técnica Nísia). 

Da fala das técnicas, depreende-se que a questão da renda não é analisada por si só, 

referindo-se somente aos ganhos monetários que as agricultoras tiveram após a utilização da 

água do reuso em seus quintais. Verifica-se que ao falar sobre essa subcategoria, as técnicas 

relacionam-na ao autoconsumo da casa, indicando que estas veem um imbricamento entre essas 

duas subcategorias. 

[...] elas têm uma renda, porque como essas plantações que elas não tinha 

antes, hoje elas já têm através desse projeto, porque é um projeto muito bom, 

porque não é só um projeto da tecnologia em si, mas além da tecnologia a 

gente olhando, assim percebe outros valores, como a venda dos seus produtos, 

porque antes elas não tinha esse produto. [...] quando você tem essa 

valorização dessa água, você tem o recurso, você tem hortaliça, você pode 

criar galinha… Você tem seu consumo, você não vê o dinheiro em si, mas 

você não tá gastando, alterou também o consumo delas (Técnica Anatália). 

Aqui nota-se que o item renda abrange uma capacidade dual da tecnologia social 

estudada, uma vez que além de gerar renda à usuária, minimiza os gastos envolvidos com a 

compra de alimentos que agora estas usuárias passaram a produzir. 

Fica evidente que as técnicas veem que houve alteração da dinâmica da economia da 

comunidade após o início e/ou fortalecimento da produção dos quintais onde a tecnologia está 

instalada e isso, segundo as mesmas, se dá por várias razões. 

[...] a comercialização teve dois momentos: No início, a gente ainda conseguiu 

organizar pelo desejo delas e pela quantidade do volume produzido, elas 

conseguiam mandar, além de consumo, de comercializar na comunidade, 

vinha pra Mossoró pra ser comercializado lá na Rede Xique Xique. [...] Então, 

elas mandaram por um bom tempo. E depois elas passaram a comercializar só 

lá na própria comunidade, porque também a demanda lá na comunidade foi 

aumentando. [...] contribuíram para as suas rendas e, consequentemente, 

melhora, contribui pra renda da comunidade, né. E uma circulação também, 

porque lá naquela comunidade, por exemplo, as compras das verduras, às 

vezes, acontecia lá na feira em Caraúbas, e pelo menos as hortaliças, alguma 

verdura, alguma coisa, passou a circular o dinheiro na própria comunidade, 

né. Um dia uma compra numa casa, outro dia, compra em outra (Técnica 

Nísia). 

[...] eu não posso falar muito ainda sobre o segundo bloco de mulheres, mas 

pela experiência das três primeiras, Tereza menos, mas Alexandra e Margarida 

isso era muito claro. Tanto na quantidade produzida que era vendida e, 
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diminuindo o preconceito elas conseguiam vender toda a produção lá na 

comunidade... (Técnica Frida) 

Um outro processo aqui relacionado com a economia da comunidade se refere as trocas 

que ocorrem entre as próprias agricultoras que têm o Sistema Água Viva instalado em suas 

casas. Esse processo, segundo uma das técnicas, ainda não é assimilado pelas mulheres como 

sendo uma troca que significa também renda, mas, apesar disso, essas trocas têm grande 

relevância para as agricultoras, refletindo-se também na variedade alimentar dos alimentos 

consumidos na comunidade. 

[...] a gente pergunta “vocês trocam?”, mas elas não assimilam ainda a palavra 

troca, porque ela diz “ah, peguei uma bandeja de muda de alface com 

Alexandra e dei não sei quantos cocos a ela”. Elas não assimilam que isso é 

uma troca, é “ela me deu e eu dei a ela” [...] (Técnica Clara). 

[...] Elas têm muita troca também. Uma das coisas que a gente observa é que 

é difícil falar de renda, porque as pessoas não registram o seu processo de 

geração de renda. Então, é difícil falar de renda, contabilizar: “aumentou 

tantos por cento”, porque eles também não gostam muito de dizer quanto 

ganham e tal. [...] Mas a gente tá participando de uma experiência que chama 

Caderneta Agroecológica e aí eu tava conversando com Arineide, que é a 

nossa técnica que hoje tá acompanhando lá e ela tava tabulando, né, as 

informações dos dois primeiros meses, e ela disse “Nísia, elas trocam muito. 

Eu fui pegar os dados da caderneta lá de Alexandra e tinha dizendo que ela 

trocou não me lembro exatamente qual era o produto. Aí eu não perguntei a 

ela com quem ela tinha trocado, mas era uma quantidade razoável. E os outros 

produtos que comeu e os outros produtos que vendeu e aqui na coluna da troca 

tinha também”. Aí ela disse “[...] fui pra casa de Fulaninha lá e ela tinha 

trocado batata, aí eu perguntei ‘você trocou essa batata com quem?’, aí ela 

disse ‘eu troquei com Alexandra’”. Então o processo da troca também é muito 

presente nesse processo de produção. Uma troca com quem tenha outro 

produto, né, e também mostra a diversificação dos alimentos que têm na 

comunidade (Técnica Nísia). 

Não foi observado nas respostas das técnicas uma modificação que tenha existido no 

consumo, para além do autoconsumo aqui já mencionado, a partir dos recursos financeiros 

disponíveis após o uso da tecnologia nas casas. 

 

5.2 OS OLHARES DAS AGRICULTORAS 

 

5.2.1 A Dimensão Ambiental 

 

Semelhante ao que se pode notar a partir das entrevistas realizadas com as técnicas, no 

transcorrer das interações com as agricultoras ficou evidente que aspectos inerentes à dimensão 
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ambiental são bastante considerados por elas ao falar sobre o Sistema Água Viva, havendo 

também um imbricamento nas respostas das agricultoras entre as subcategorias que se optou 

por analisar neste trabalho. 

Entre as questões apresentadas, destaca-se a da disponibilidade de água, que figurou nas 

entrevistas das agricultoras mesmo quando a pergunta não era direcionada para tal assunto e 

mesmo quando a entrevistada ainda não utilizava a tecnologia ou havia parado de usá-la. 

Todas as agricultoras evidenciaram o papel que o Sistema Água Viva teve na garantia 

da melhoria do abastecimento de água e como isso influenciou a produção dos quintais e, ao 

abordarem a disponibilidade de água de hoje dos quintais, as agricultoras acabavam por retratar 

também sobre como era a realidade antes do uso da tecnologia e sobre qual é a importância 

desta nos períodos de estiagem. 

Antes da instalação da tecnologia, as agricultoras afirmaram que em alguns casos e não 

com frequência constante havia a produção, entretanto em um volume menor: 

Às vezes a gente conseguia, mas em menor produção, porque, assim, já que 

tem essa escassez de água, aí tem também o sol no verão, ele é mais quente, 

ele mata muita planta, queima muita planta. A gente mantinha, mas não em 

grande produção. Pequena produção só pro consumo mesmo de casa 

(Agricultora Celina). 

O que é denotado a partir da fala das agricultoras quando estas falam sobre o uso do 

Sistema Água Viva é que há relação positiva entre este e a disponibilidade de água, o que pode 

ser exemplificado na fala da agricultora Rosa, quando essa diz que “[...] aquela água certa ali 

de todo dia aguar, aí nesse caso aí ajudou muito. Antes num tinha água, porque não tem aqui 

mesmo, porque água é difícil” e, também, nas seguintes falas: 

[...] Ficou mais fácil porque incentiva mais a pessoa. Porque antes era só 

aquela aguazinha bem pouquinha. Eu botava bem pouquinha planta. Plantava 

bem pouquinho, só hortinha pequena. E depois desse processo aí, dá mais 

coragem a gente trabalhar e a gente vê que aquela água que a gente usa no 

consumo não vai ser desperdiçada, a gente vai consumir ela de novo 

(Agricultora Alexandra). 

Pra mim, miorou em todas as maneiras, num sabe? Porque tô aproveitando 

todas as águas, né? Essas águas aqui era desperdiçada hoje tá sendo toda 

aproveitada, né? E pra mim foi uma boa maneira, porque do jeito que hoje as 

águas é difícil, a gente aproveita até as águas que usa pra fazer um serviço 

dentro de casa [...] (Agricultora Margarida). 

A ampliação da produção dos quintais também é outro ponto que se relaciona com a 

disponibilidade de água proveniente do uso do Sistema Água Viva, segundo as agricultoras. 

Margarida afirma que “[...] tem mais água. É tanto que eu aumentei, né, depois desse projeto” 
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e outras agricultoras, ao serem indagadas sobre uma possível manutenção da produção do seu 

quintal caso não existisse a tecnologia nele, afirmam que o cultivo até aconteceria, porém em 

volume menor. 

[..] conseguia manter, sim, mas era menos, porque diminuía a água do que a 

gente tamos reaproveitando. E com ele a gente reaproveita bastante água. A 

água do consumo da casa a gente reaproveita. Aumenta mais, dá pra gente 

aumentar a produção. Se fosse sem ele, a gente tinha que plantar só o 

limitezinho de aguar com aquela água que a gente tem no depósito ali 

(Agricultora Alexandra). 

Eu acho que continua, só que vai ser diferente, né? Porque tem que ter água e 

a água aqui todo mundo costuma dizer que é pouca, porque um dia outro não, 

e que tem muita planta, muitos morre de sede porque não tem como que aguar, 

porque só um poço, né, ligado, assim, pra tudo. É... Eu acho que conseguia, 

mas ia ser diferente. E a plantar mais pouco, né? (Agricultora Simone) 

A manutenção ou aumento da produção dos quintais também figurou nas respostas das 

agricultoras que não estavam utilizando a tecnologia quando na realização das entrevistas: 

[...] teve um tempo que a gente quase parou, porque esse poço que é água 

irrigada, aqui e acolá ele dá problema [...]. Teve um tempo que ele deu um 

problema aí e eu tava com um bocado de muda de pimentão, de pimenta de 

cheiro e morreu. [...] [Se tivesse o Água Viva, tinha dado para continuar] por 

causa, assim, sei que era pouco o de casa, era pouco gasto [de água], mas a 

gente tava reaproveitando toda a água. Não esperasse por aquela que viesse, 

que tava faltando, num tinha, né?  [...] É importante (Agricultora Tereza). 

[...] [Se a tecnologia estivesse funcionando] Eu já tinha plantado mais, porque 

a água que vem pra gente ou enche a caixa do banheiro ou agoa as planta. Na 

minha situação, tá assim (Agricultora Dorcelina). 

Quando o elemento escassez hídrica também era contemplado nas perguntas, o que se 

pode notar é que o Sistema Água Viva favoreceu a manutenção da produção, mesmo em tempos 

de estiagem ou de não abastecimento das casas devido a problemas ocorridos nos poços:  

É importante, porque a água ia só pra uma planta, né? E agora dá pra você 

dividir, né, pra várias plantas, né? Gasta a água, mas você vai usar ela de novo, 

né? [...] Nunca falta, porque toda água do banho, é do prato, você lava roupa, 

né? Tudo vai pra dentro (Agricultora Haydée). 

[...] Porque aqui, às vezes, o poço dá o prego. A gente tendo a água, mesmo 

essa água aí, a gente já agoa as planta, elas num fica seca (Agricultora 

Dorcelina). 

Mesmo no período da seca, o que a gente vai consumindo vai armazenando lá 

no tanque. [...] Quando tem muita água, a gente usa dia outro não. Mas quando 

é pouca, a gente liga duas vezes na semana, aí a gente tem que ficar aguando 

com água limpa (Agricultora Alexandra). 

Apesar do uso do Sistema Água Viva ter alterado positivamente a questão da 

disponibilidade da água, algumas agricultoras indicaram que, ainda assim, há um déficit em 
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relação a condição que elas consideram ideal para cultivo em relação a disponibilidade de água. 

Em outras palavras, para essas mulheres, caso existisse uma quantidade maior de água, elas 

conseguiriam cultivar mais, dentro de suas condições. Essa questão fica evidente quando a 

agricultora Alexandra cita o uso de “água limpa”, ao se referir a água que não é proveniente da 

tecnologia, no trecho explicitado anteriormente, e também em outras falas. 

[...] Aí agora como eu tenho tanque, pronto, se eu ligar hoje de manhã, eu solto 

a água todinha nessas mangueiras, aí fica bem aguadinha as horta. Mas de 

tarde eu já não vou ter mais água no tanque, porque o que eu usei na casa não 

dá pra mim ligar de novo, aí eu vou fazer aguação na mão, da água normal, 

limpa. [...] Porque a gente não pode produzir muito só pra cultivar com aquela 

água do Água Viva. Pronto, tanto eu como Margarida, quando a gente começa 

a produzir, a gente usa a água do Água Viva um dia, outro não, porque não 

tem água suficiente pra gente usar todo dia, tá entendendo? Aí a gente usa 

água do Água Viva e usa água normal, água limpa. [...] Porque não tem água 

suficiente do Água Viva, porque a água é pouca, porque a gente não pode 

consumir muito, pra, assim, expandir água pra gente plantar o que quiser 

(Agricultora Alexandra). 

Isadora: Como é que você utiliza a água que sai do Água Viva aqui na casa? 

Agricultora Simone: A gente agoa as planta. 

Isadora: As que são frutíferas, né? 

Agricultora Simone: É. 

Isadora: Aí o resto das coisas que vocês produzem agoa com o quê? 

Agricultora Simone: Agora com a outra, porque não dá, né? Porque eles são 

pequeno e é só o uso diário, né? Todo dia. Aí não dá pra aguar tudo. Mas as 

outras a gente tem a água na cisterna e liga o motorzinho pra aguar. 

Duas questões que não estavam explicitadas nas perguntas, porém estão relacionadas a 

água disponibilizada a partir do uso da tecnologia, apareceram nas respostas das entrevistadas: 

a da importância do armazenamento dessa água e também das propriedades fertilizantes que 

essa água tem. Sobre a primeira questão, uma das agricultoras afirma que: 

[...] Tá tendo um armazenamento de água a mais dentro dos nossos quintais. 

[...] A gente já tem pouca água, já trabalha com pouca água, e não tinha onde 

armazenar essa água, então com o Água Viva é um tanque a mais pra 

armazenar essa água (Agricultora Celina). 

No que se refere às propriedades fertilizantes da água, três agricultoras evidenciaram 

esta questão em suas falas, chamando aqui a atenção para o fato de que, mesmo reconhecendo 

que a prática de utilizar a água efluente da tecnologia em irrigação que não seja peça raiz não é 

adequada, uma delas, ao fazê-lo, notou que a água também funciona como inseticida natural. 

[...] porque, às vezes, quando a gente troca o estrume do canteiro, aí, às vezes, 

acontece que o coentro quer queimar, fica aquilo amarelo. Aí quando eu 

começo a lavar com essa Água Viva, aí ela volta ao normal. [...] É uma água 

que ela é perparada, assim, pra mim ela tem vários produtos, né, porque tudo 

que a gente usa nas água aqui vai pra dentro, porque vai o sabão, que sabão já 
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tem potássio e tem vários produtos que a gente usa aqui que vai nessa água e 

eu acredito que é o que miora, assim (Agricultora Margarida). 

Eu vi que a [...] planta que eu aguava com a água do Água Viva ela ficava 

diferente da água normal: ela crescia mais; se fosse uma frutífera, ela 

começava a produzir mais rápido. E a água, tipo assim, ela já vinha com aquele 

adubo que a planta necessitava. Eu achei essa diferença. Que as plantas que 

eu consumia a água, se eu consumisse, ela aumentava mais. rápido 

(Agricultora Alexandra). 

Uma coisa que eu percebi do projeto, porque a gente sabe que é a água que 

vem com produtos químicos, que é o Limpol, detergente, o sabonete, a água 

sanitária, então, assim, sabe o que foi que eu percebi? Que ele também 

funciona como fertilizante. [...] Aqui numa época os pés de pimentinha de 

cheiro e os pés de pimentão teve uma mosca branca que infestou. E quando a 

gente ligava o motor, que a gente aguava, assim, por cima na mangueira, a 

gente percebeu que diminuiu bastante essas pragas nos pés de pimentinha e de 

pimentão. Então, foi, assim, uma observação que a gente fez que ele meio que 

funciona como fertilizante. Eu não vejo nenhum problema em tá consumindo 

essas hortaliça ou até mesmo essas outra que têm a raiz pra baixo, como a 

cenoura, a beterraba, o rabanete. Até porque acho que tem que lavar bem 

lavado, lavar com bucha, lavar com hipoclorito de sódio e as meninas que 

foram experiências dos primeiros quintais, Margarida, Alexandra e Tereza, 

elas... Não sei se era o IF, eles vinham tirar amostra pra fazer experiência da 

água e, segundo eles, a água tava apta a fazer, sim, a aguação dessas plantas 

que a raiz é abaixo da terra (Agricultora Celina). 

A alteração da destinação de resíduos da casa após a utilização da tecnologia é um 

aspecto relevante para as agricultoras A fala de Alexandra ilustra isso, ao afirmar que para ela 

“[...] o principal ponto é a questão de ficar a água empoçada no quintal, porque com o Água 

Viva não tem como ficar mais, ela tá presa lá dentro do filtro, lá dentro do depósito. Melhorou 

muito, foi isso” quando perguntada sobre os benefícios ou prejuízos que você notava a partir 

do uso da tecnologia em relação ao ambiente. A agricultora ainda disse que, em se tratando do 

Sistema Água Viva, “a questão do meio ambiente é a questão do esgoto”. 

Ao serem indagadas sobre qual era o fim da água cinza das casas, as agricultoras 

retratavam a situação de seus quintais no tocante a essa questão antes do Sistema Água Viva e, 

para além da questão dos insetos que havia, que fica evidente quando a agricultora Dandara diz 

que “a água ficava no quintal criando mosquito”, outros pontos foram trazidos: 

[...] ficava acumulado aí, de frente pra esse pé de coco aí, chega era preta. [...] 

Fedia, dava muriçoca e sem contar que os bichos, as galinha vinha e ficava 

dentro da lama, ficava ciscando e adoecia os bichos. [...] Nenhum pé de planta 

ali no pé do esgoto prestava, porque era molhado direto e porque aqui no meu 

quintal, o esgoto era solto aí, era só aquela catinga, podre. Minhas galinhas 

viviam adoecendo, porque elas vivam ciscando, bebendo a água (Agricultora 

Alexandra). 
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Fica nítido que a água cinza das casas interferia negativamente, tanto no tocante a 

estética dos quintais, como também no que se refere a saúde dos animais, o que pode influenciar 

também na saúde das pessoas das residências, uma vez que estas consomem os animais que 

criam em seus quintais. 

Estes problemas foram apontados por algumas como os motivadores da necessidade de 

melhorar a destinação da água cinza nos quintais, aliados a problemática da presença de vetores 

(mosquitos) nestes espaços. É consenso entre todas as agricultoras que o Sistema Água Viva 

contribuiu muito nessas questões e algumas chegaram até a afirmar que solucionou por 

completo este problema. 

Ajudou bastante. Antes era um esgoto nos terreiros mesmo, sabe? Nem 

aproveitava, ficava fedendo. Vinha as galinha, ciscava, era horrível. Mas, pra 

mim, foi muito bom esse Água Viva, gostei muito mesmo (Agricultora 

Simone). 

Ah, foi bom demais! Porque na época morria minhas galinha e eu sabia que 

era aquela água. Às vezes eu cavava buraco no chão, pra aquela água ficar ali 

dentro, e cobria com saco e era aquele movimento pra aqueles pinto não beber 

aquela água, mas adoecia, porque a água era suja, né? (Agricultora Rosa) 

Quanto aos recursos utilizados, as agricultoras não fazem associação da construção do 

Sistema Água Viva à utilização de recursos que para serem produzidos demandam um alto 

consumo de itens naturais escassos e/ou essenciais ao planeta ou itens cujos processos de 

produção tem alto potencial poluidor, como no caso, por exemplo, dos processos do tijolo 

cerâmico e do cimento. 

No que se refere ao consumo de energia, nenhuma das entrevistadas apontou que a 

bomba utilizada no sistema de aplicação influencia negativa e consideravelmente nessa questão, 

afirmando, em geral, que “aumenta pouca coisa, não faz diferença, não”, conforme o que foi 

dito pela agricultora Haydée e também pode ser verificado nos trechos a seguir: 

 

[...] Isso aí [consumo de energia] eu não reclamo, não, porque a gente usa 

pouco. Quando eu tava produzindo as hortas, eu usava um dia outro não, uma 

hora. Elas [as bombas] não são muito consumidoras de energia, não 

(Agricultora Alexandra). 

 

[...] antes do projeto Água Viva, a gente já trabalhava com um motorzinho, 

então não vi que teve nenhuma alteração a mais, não. [...] A gente só agoa 

quando o tanque tá cheio, aí tem que esvaziar, aí a gente bota a mangueira e 

deixa derramar aí à vontade. [...] A gente faz isso duas vez por semana, tem 

semana que só é uma vez na semana (Agricultora Celina). 
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Sobre os recursos reaproveitados, apenas uma das agricultoras fez referência a utilização 

de materiais que são encontrados na própria comunidade: 

Esse projeto da gente aqui foi construído com alvenaria mesmo, com tijolo, 

cimento, areia. E aí o filtro, o material que a gente coloca no filtro foi tudo 

daqui também da gente, não foi comprado: [...] foi bagaço de carnaúba, fibra 

de coqueiro, bagaço do carvão, foi tudo da gente mesmo, que a gente 

conseguiu (Agricultora Alexandra). 

Um reaproveitamento que é frisado pelas agricultoras é o da água que passa pelo 

sistema, também apontado por uma das agricultoras como o principal benefício do uso da 

tecnologia em relação ao meio ambiente. 

[...] a gente hoje tá reutilizando essa água, antes a gente não reutilizava. Ela 

ficava jogada aí, aí o solo era que consumia ela quando quisesse, porque era 

molhado direto, era ensopado... Não tinha nem como ensopar mais, vivia 

aquela lama... Aí hoje a gente mudou muito, porque a gente reaproveita ela. 

[...] Mudou muito, é muito bom a gente saber que vai reutilizar aquela água 

(Agricultora Alexandra). 

[...] Principal benefício? É a questão de reaproveitar, né, a água. [...] O 

benefício é esse: a questão do reaproveitamento da água que a gente já tá 

fazendo reaproveitamento da água do banho, da pia, da lavagem de roupa, 

então eu acredito que seria um benefício pro meio ambiente (Agricultora 

Celina). 

Ao falar sobre as práticas de cultivo e criação, as agricultoras não relataram mudanças 

diretamente ligadas ao manejo da terra ou métodos de plantio, mas falaram sobre a questão da 

mudança na maneira utilizada para irrigar: 

[...] antes eu plantava normal, eu cultivava com água limpa normal, com a 

mão. Não tinha esse negócio de bomba e ligar nas mangueirinhas, que a gente 

não tinha. Era na mão mesmo. Aí com o Água Viva mudou, porque a gente 

instalou tudo. É tudo instaladinho no gotejo (Agricultora Alexandra). 

Uma coisa importante a se frisar a partir da fala das agricultoras é que, nem mesmo antes 

da instalação da tecnologia das casas, as práticas agrícolas eram realizadas utilizando 

fertilizantes químicos, fato que pode estar ligado ao que foi executado pelos projetos que 

antecederam o do Sistema Água Viva na comunidade. Embora não estando no escopo das ações 

que foram desenvolvidas a partir da construção das tecnologias nas casas, a organização dos 

quintais foi citada quando perguntadas sobre uma possível mudança na maneira como as 

agricultoras cultivam e criam após o Sistema Água Viva: 

[...] Pra mim mudou, porque se não fosse esse projeto, a gente tava hoje ainda 

com os bicho tudo misturado nos terreiro, né? Então, através dele foi preciso 

a gente separar tudo, né? Foi tudo organizado (Agricultora Margarida). 
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5.2.2 A Dimensão Social 

 

Aspectos sobre todas as subcategorias de análise relacionadas a essa dimensão foram 

citados pelas agricultoras nas entrevistas. Pode-se notar que o processo todo da tecnologia, 

considerando aqui sua concepção, construção e manutenção, e não somente a utilização, fazem 

com que as mulheres ampliem o aprendizado em relação a questões várias. 

Isso fica evidente no fato de que não somente as agricultoras que usam a tecnologia 

hoje, mas também aquelas que ainda não tinham chegado a utilizá-la, quando na realização da 

entrevista, apontaram coisas que aprenderam relacionadas diretamente aos processos 

envolvidos com o Sistema Água Viva. 

O domínio sobre o processo construtivo é citado pelas agricultoras em suas falas como 

um dos pontos principais relativos ao aprendizado. Notou-se que as agricultoras sabem, de fato, 

como o filtro é construído e do que ele é feito, muito embora não façam associações mais 

profundas em relação aos recursos utilizados e questões ambientais, conforme já discorrido no 

subtópico anterior. Pode-se destacar que o mutirão de construção das tecnologias da segunda 

etapa teve um papel fundamental nisso. 

Ah, eu aprendi muito, muita coisa. [...] Aprendi até a construir o projeto, os 

outros tanques quem construiu foi eu e mais uma quatro mulher. Aprendi a 

cuidar mais das plantas. E o importante mais foi o incentivo que esse projeto 

deu pra mim, porque antes eu era desanimada, não tinha vontade de trabalhar 

e com ele eu me animei, me deu coragem pra mim enfrentar (Agricultora 

Alexandra). 

Ah, eu aprendi muita coisa. Foi como eu falei pra você do início, que quando 

eu soube que era nós mulheres que íamos fazer a construção de todo o 

processo, aí eu fiquei bem feliz e animada, e insisti que esse projeto tinha que 

vir pra minha casa. Aí eu, assim, eu aprendi muito, porque a gente começar a 

trabalhar desde a ferragem, na construção das placas, na montagem das placas, 

tinha homem que vinha olhar, aí ficava fizendo as coisas: “isso vai cair por 

cima da cabeça de vocês”, “isso num sei o que”. Vê uma mulher pegar uma 

placa pesada daquela sozinha e montando, e... Foi muita aprendizagem 

(Agricultora Celina). 

Rapaz, eu consegui aprender que se fazerem coisa mesmo, eu acho que eu 

faço esses bicho sozinha. As placas, as pedras. Se for pra mim fazer, eu faço, 

e eu nunca tinha feito antes, nunca tinha visto fazer. Só tinha visto homem 

fazer cisterna, né? (Agricultora Carolina) 

Dois pontos aqui, para além do que já fora citado, podem ser sublinhados: a questão do 

incentivo para continuar a produzir que é dado às agricultoras quando estas veem o trabalho de 

construção sendo executadas por elas mesmas (fala da agricultora Alexandra, que também já 
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havia mencionado o incentivo quando falou sobre a disponibilidade de água); e o fato de que 

as agricultoras notam que, ao estarem protagonizando o processo construtivo, estão lutando 

contra uma das naturalizações de injustiças socialmente construídas que pesa sob as mulheres 

rurais, que é a divisão sexual do trabalho, questionando, mesmo sem saberem, os princípios de 

separação e hierarquização. 

O reaproveitamento da água também foi trazido pelas agricultoras quando perguntadas 

sobre o que puderam aprender com o processo do Sistema Água Viva 

Eu consegui aprender muita coisa, que eu num sabia que essa água cinza se 

reaproveita, né, de água? E a água do banheiro, do banho, de lavar a louça, 

lavar roupa... (Agricultora Dandara) 

Eu aprendi de aproveitar, né, toda a água. Antes desse projeto, toda água que 

eu gastava pra mim não tava nem aí também, né, e hoje se eu lavar uma coisa 

dentro de casa, eu num derramo a água nem no terreiro. Eu levo, abro o tanque 

e derramo dentro do tanque pra reaproveitar a água. Eu aprendi que não, não 

é mais pra derramar a água fora, tem que ser dentro do tanque que é pra 

aproveitar. [...] eu achei muito importante nessa maneira também [...] Da gente 

não usar esgoto, né, porque o esgoto é uma coisa muito compricada perto de 

casa, aí achei muito importante isso (Agricultora Margarida). 

Ainda sobre a primeira subcategoria de análise relacionada a dimensão social aqui 

analisada, a agricultora Tereza, ao afirmar que “[...] a gente aprende muita coisa. A gente saía 

pra fora, conhecemo muitas experiências que a gente num tinha aqui [...]”, traz a questão que 

as experiências de intercâmbio que as agricultoras participaram proporcionaram aprendizado 

para elas. 

Isso relaciona-se com um dos pontos trazidos ao tratar sobre o relacionamento com 

outras partes envolvidas de alguma maneira com o Sistema Água Viva. Ao serem perguntadas 

sobre como foi a interação com as técnicas e com a universidade no processo de criação, 

construção e uso do Sistema Água Viva, apareciam também em suas respostas as visitas que 

foram realizadas por mulheres de outros locais no PA Monte Alegre I para conhecer a 

experiência de reuso de água cinza. 

Mulher, aparece tanta visita, assim, que eu faço que nem a história: que eu não 

sei nem analisar de onde é. Vem gente de... Veio do Banco do Brasil, veio 

mulheres de outras países que eu faço que nem a história: que a gente não 

sabia nem o que elas tava dizendo.[...] Sei que, graças a Deus, nós fomos muito 

visitadas já. [...] Pra mim, isso é positivo (Agricultora Margarida). 

[...] a gente teve muita troca, assim, de experiência de um canto pra outro. 

Aqui em casa mesmo, foi feito um bocado de... Assim, de visitas, de gente de 

fora. [...] Intercâmbios! Que a gente recebia muitos grupos de fora, elas 

vinham participar, ver como era (Agricultora Tereza). 
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No que se refere a relação das mulheres com as técnicas, todas apontaram que a 

interação delas foi boa, como nota-se na afirmação da agricultora Alexandra “[...] foi positiva 

mesmo. Tenho uma relação muito boa com elas. Elas ajuda muito a gente” e também nos 

trechos a seguir: 

Elas sempre vêm dar assistência a gente, incentivar pro nosso bem, né? Pra 

ajuda da gente. É... Economiza da água, aproveitar, fazer o reaproveitamento 

das águas das pias, do banheiro. [...] Eu gostei da maneira que ela ensinava. E 

às vezes ficava errado e elas vinha de novo (Agricultora Dorcelina). 

Foi muito boa. Elas ensinavam muito aqui a gente. Ficava aqui observando. 

[A técnica] Patrícia técnica ficava com a gente dizendo, até as vezes ficava 

ajudando, dizendo como era. Pra mim, elas foram muito boas também 

(Agricultora Simone). 

Uma necessidade apontada por uma das agricultoras foi a de que se continue um 

acompanhamento sistemático das tecnologias e quintais, mesmo após finalização do projeto. 

Foi boa, foi boa. Só que, assim, faltou um pouco de, tipo assim, como é que 

eu digo? [...] Mais vez, porque elas vinha pouco, mais visita, tá entendendo? 

[...] Depois de construído, elas, tipo, não vieram mais, não acompanharam 

mais a gente depois que fez os tanque, né? (Agrigultora Haydée) 

Somente as mulheres que receberam o Sistema Água Viva no primeiro bloco das 

tecnologias tiveram contato mais direto com o professor e com outras pessoas da universidade 

que acompanharam o projeto, ainda permanecendo o apoio quando na realização das 

entrevistas. Sobre isso, as agricultoras afirmam que a relação estabelecida foi boa, conforme 

trecho da agricultora Alexandra a seguir, com exceção de Tereza, agricultora que optou por 

parar de usar a tecnologia, que alegou ter tido problema com o professor. 

[...] Nós temos apoio ainda da universidade. Tem o professor Rafael que 

sempre vem. [...] Pega a água, leva pro laboratório. Já na semana passada 

mesmo ele veio, o professor Rafael, e os estudante mesmo da UFERSA 

sempre vêm se reunir com a gente em rodas de conversa com o grupo. Não só 

comigo, mas com o grupo todo das mulheres. É muito bom. [...] foi a primeira 

vez que a universidade chegou aqui com esse projeto (Agricultora Alexandra). 

[...] o professor, ele tava andando nas outras casas, tava orientando. Mas aqui 

em casa ele não veio. [...] Ele veio no começo. Ele não andou mais, parece 

também que ele não gostou [...] ele instalou as outras caixa e eu atrás que ele 

instalasse a minha e ele não veio instalar, e quando foi um dia eu disse “eu 

vou fazer isso”. Cortei, fiz a rodinha, assim, na caixa, botei o cano, só que 

precisava da cola, e a cola tava lá, aí eu fui lá buscar. Ele disse “eu tava por 

bem não mandar, que ela não sabe fazer o serviço, por que não deixou pra 

mim fazer?”. Eu disse “porque eu já tô cansada de esperar [...]. Se é pra instalar 

do jeito que você instalou os outros, ela pra ter instalado o meu”. [...] Eu sei 

que o professor não pisou mais aqui. Eu parei, deixei de fazer, deixei de 

funcionar e ele não pisou mais aqui. Ele vinha pegar água pra fazer a análise 

lá, ele pegava só lá de Margarida, de Alexandra também pegava, mas aqui ele 

não pisou mais. Dele eu fiquei sem assistência desde... Eu acho que foi desde 
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esse, porque ele tava vindo, né? Desde que eu falei não veio. Aí a caixa, até 

hoje ela vaza (Agricultora Tereza). 

O entendimento da comunidade do PA Monte Alegre I sobre o Sistema Água Viva, a 

partir das falas das agricultoras, não é consensual. Parte das pessoas avalia negativamente a 

tecnologia num prejulgamento das soluções que ela gera. Entretanto, quando estas pessoas 

verificam as experiências positivas, a avaliação negativa diminui e a aceitabilidade aumenta, 

segundo as agricultoras. 

Tem gente que diz assim “eu mesmo não vou fazer esses tanque no quintal, 

porque eu não vou encher meu quintal de coisa e estragar o quintal”. Outras 

diz assim “se eu pudesse, eu tinha mando fazer, se fosse mais tanque”, mas só 

veio esses tanque aqui pra nós (Agricultora Dandara). 

[...] tem muitos que no começo dizia que “não, não quero, porque fica fedendo 

os tanques”, aí eu já vi muitas comentando “ah, era pra mim ter pegado”, se 

arrependeu porque não pegou, porque tira o esgoto da casa, né? Sem falar que 

aproveita a água nas plantas. Aquele desperdício de água não tem. Se viesse, 

eu acho que muitas queria, viu? Depois que viu o resultado, aí muitas se 

arrependeram (Agricultora Simone). 

[...] no começo, que a gente começou, tinha gente que nunca tinha nem na casa 

da pessoa vê como era, entendeu? E muita das vezes, gente que chegava assim 

na casa da pessoa dizia “eu mesmo não vou comprar desse coentro, não. 

Coisando com essa água, eu mesma não quero, não”. Quando começou a vir 

as visita, [quando] as meninas começaram a falar, explicar como era, aí não... 

Aí hoje aqui mesmo é gente direto perguntando se eu não tenho coentro pra 

vender. Margarida lá, ela faz as sacolas, sai nas casas vendendo, vende todinho 

também e eles compram, entendeu? [...] Acabou aquele preconceito que eles 

tinha de não querer, por isso e por aquilo. Eles compram, assim, a comunidade 

que não é muito preconceituosa, porque eles acreditaram que aquilo ali só 

faltava um pouco de ter quem explicasse a eles como era, né? (Agricultora 

Tereza) 

As agricultoras apontaram que questões como odor que há no início do funcionamento 

da tecnologia, o espaço físico que a mesma ocupa no quintal e o tempo que é requerido pelo 

uso do Sistema Água Viva são motivos que fazem com que parte da comunidade ainda avalie 

negativamente a tecnologia, para além do preconceito inicial. 

Em se tratando da categoria trabalho envolvido, de maneira geral, a rotina delas é muito 

ligada ao trabalho, o que acabou por tornar difícil que a análise neste tópico feita seja 

substancialmente diferente da que fora realizada no tópico 4.2.2, ao falar da rotina das 

agricultoras. 

Agricultora Simone: Tem muitas aqui... A gente não, a gente não planta 

hortaliça, essas coisas, mas a gente vê ali, na irmã Margarida mesmo, lá é 

muito lindo. Você andou lá, né? 

Isadora: Fui, fui lá. 
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Agricultora Simone: É cheio de planta, mas aqui a gente só com frutífera, 

porque tem que ter dedicação, tá dentro, né? Aí eu costumo dizer que eu não 

tenho tempo, porque quem cuida de casa, comércio, tempo é muito difícil. 

Isadora: E ainda trabalha fora, né? 

Agricultora Simone: E ainda trabalha fora [...]. 

Sobre a carga de trabalho envolvida, o que se notou é que nenhuma das agricultoras 

afirmou que, após o início do funcionamento do Sistema Água Viva, ela tenha aumentado 

consideravelmente. Uma agricultora apontou que o volume de trabalho não se alterou, outra, 

que houve um pequeno acréscimo, mas não relevante (“Aumentou, né? Aumentou um pouco 

porque a gente fumo plantar, né? Vai plantar, aí tem que desgotar... Aumentou, mas quais nada, 

né? Porque a gente já plantava.” – Agricultora Haydée) e a maioria apontou que houve uma 

diminuição da quantidade de trabalho, inclusive as que não estavam fazendo uso da tecnologia 

na época da realização da entrevista, pois parte da atividade de cultivo, a irrigação, agora não é 

mais realizada manualmente, conforme pode ser nos trechos a seguir: 

[...] eu acho que até diminuiu mais, assim, porque a planta que eu aguo com a 

mangueira que vai... Eu num tô levando, assim, carregando na mão que nem 

carregava [...] (Agricultora Margarida). 

[...] eu vejo elas falar que é bom esse, esse processo. O projeto que melhora 

por causa da bomba, que a pessoa não fica carregando água... Diz que é bem 

melhor, irmã Margarida me falou que é bem melhor lá (Agricultora Dandara). 

Em se tratando da organização coletiva local e sua relação com os processos que 

envolveram e envolvem o Sistema Água Viva, as agricultoras avaliam que houve uma relação 

onde tanto os processos do Sistema Água Viva fortaleceram a organização coletiva local das 

mulheres, de orientação auto organizada e feminista, como o fato de as agricultoras estarem 

organizadas coletivamente influenciou positivamente as etapas que permitiram construir e 

manter a tecnologia no local. 

A agricultora Carolina afirma que o mutirão de construção da segunda etapa só 

aconteceu “porque nós trabalhamos juntas, né. Aí ajudou bastante”, indicando que esse 

processo foi fortemente orientado a partir de uma relação de cooperação e solidariedade já 

existente entre as mulheres a partir de sua organização coletiva. 

Ademais, na fala de algumas, vê-se o fato de haver um grupo de mulheres no local foi 

decisivo para a ida do projeto para a comunidade, o que fica nítido na fala a seguir: 

[...] a gente se reunia e através disso, de a gente ficar dizendo que o quintal da 

gente era fedorento, por causa das água que acumulava e elas vieram olhar... 

E, assim, se por um acaso, se eu não fosse do grupo, eu não tinha conseguido, 

como hoje tem muitas aqui que não têm, que não conseguiu, porque, também, 

mesmo que quisesse ou que não quisesse, elas não conseguia, porque elas não 
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participa de nada. Foi só mais um empenho da gente de tá no grupo, conhecer 

as meninas, que acredito que as menina só vieram através do grupo, porque se 

fosse pra vir através de outra coisa elas não vinha, né? Aí por isso que eu digo 

que foi através do grupo, da organização da gente (Agricultora Tereza). 

[...] Se não fosse esse grupo de mulher, acho que ele não tinha chegado aqui, 

não. Porque as mulheres lutando, né, aí os outros vê. As meninas, o CF8 é 

sempre aí acompanhando a gente. Pra mim, ajudou muito. Eu acho que se não 

fosse o grupo de mulheres, não tinha vindo (Agricultora Simone). 

 

5.2.3 A Dimensão Econômica 

 

No tocante à dimensão econômica, o que se pode notar é que o autoconsumo da casa é 

uma das questões que mais prevalece nas respostas das mulheres quando as perguntas foram 

direcionadas para esta dimensão. Todas as agricultoras notam isso, até mesmo as que não tem 

o Água Viva funcionando hoje. 

[...] a gente economizou, porque depois que o Água Viva chegou, eu me 

dediquei a plantar as hortaliças, eu não comprava verdura. Diminuiu os gastos, 

aumentou a renda pra mim, porque eu plantava pra mim consumir e vender, 

né, e não comprava pra consumir, eu tinha o do meu consumo (Agricultora 

Alexandra). 

[...] a partir do Água Viva é onde a gente vem podendo manter, sustentando a 

nossa produção, por pequena que ela seja, mas a gente tá conseguindo manter 

essa produção, nem que seja só pra próprio consumo. É positivo, eu vejo 

positivo (Agricultora Celina) 

[...] no começo eu conseguia, vendia, o que sobrava eu mandava, né, pra Rede, 

mas pra o meu consumo nunca faltou [...]. Quando tava funcionando, eu 

achava que era bem mais... Assim, que era mais suficiente as coisas, diferente 

de agora. (Agricultora Tereza). 

O que pode se notar dessas falas é que as agricultoras fazem uma associação direta entre 

aquilo que consomem do que é produzido nos seus quintais e a sua renda. Outras falas também 

evidenciam isso, como quando a Agricultora Dorcelina, que mesmo não tendo o seu sistema 

funcionando, afirma que “Eu acho que economiza, mulher, porque o que ela consome, ela já 

deixa de comprar, né?”. 

Um ponto a se destacar, não diretamente ligado a questões econômicas, mas que figurou 

na resposta da agricultora Alexandra ao falar sobre o autoconsumo, é a questão da mudança de 

hábitos alimentares que foi incentivada a partir do uso da tecnologia, que propiciou o cultivo 

de itens alimentares que antes não eram consumidos. 
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Ainda sobre a subcategoria do autoconsumo da casa, um fato relevante a se abordar é 

que as mulheres que mais têm noção sobre ganhos financeiros acerca das atividades 

desenvolvidas em seus quintais são aquelas que sistematizam o que consomem, trocam e 

vendem daquilo que produzem em seus quintais nas Cadernetas Agroecológicas, já abordadas 

neste trabalho. Essa sistematização faz com que elas tenham mais nítida para si a contribuição 

econômico-financeira do seu trabalho para a manutenção de atividades da casa. 

Desde que elas trouxeram as cadernetas. Foi nisso aí que eu fiz a base do que 

eu ganhava, a partir da caderneta. Antes eu achava que eu num ganhava quase 

nada naquilo, né, mas depois que eu comecei a anotar foi que eu... (Agricultora 

Margarida) 

Dentre o grupo das dez agricultoras, apenas três (Alexandra, Margarida e Celina) fazem 

o registro em suas Cadernetas Agroecológicas e estas foram as únicas que conseguiram fazer 

uma associação monetária em relação ao que produzem. 

[...] Eu fiz um teste num canteiro só de coentro, eu digo “eu vou juntar aqui 

pra saber quanto eu apuro num canteiro”, mas fora o que eu dei, só o que eu 

vendi, eu apurei mais de R$ 70,00 numa semana! Num canteiro só de coentro, 

num canteiro. [...] De tudo que eu vendo ali e que eu apuro, assim, num mês, 

eu digo que eu apuro uns R$ 300,00. [...] E o que eu gasto dentro de casa, né? 

E o que eu consumo (Agricultora Margarida). 

Assim, uma média, média não, mas, sei lá, uns R$ 100,00 por mês. Agora não, 

porque acabou, mas Arineide aí sabe a produção de jerimum que a gente tinha 

aqui no quintal, uma produção boa e o jerimum era coisa que a gente nunca 

comprou no supermercado pra comer, mas a partir do momento que passou a 

ter no quintal, a produzir, era algo que a gente consumia, assim, muito e a 

gente sabe que ele não é tão barato no mercado. Então tem o jerimum, sempre 

a gente tem o cheiro verde, que, hoje, tá caro também, porque só são 3 moin 

bem pequenininho por R$ 3,00. Eu acho que seria uns R$ 100,00, uma base 

mais ou menos (Agricultora Celina). 

Sobre a experiência da Caderneta Agroecológica, para exemplificar, de acordo com 

registros da organização (CF8, 2017b), a agricultora Alexandra, durante os meses de abril e 

maio, quando os dados referentes a consumo, doação, troca e venda começaram a ser anotados, 

o valor referente ao autoconsumo foi de R$ 2.310,80, incluindo aquilo que foi usado a partir do 

que foi não somente cultivado (que está diretamente ligado ao Sistema Água Viva), mas 

também criado no quintal. Para além disso, a agricultora ainda deu e vendeu alimentos que 

correspondem a R$ 252,35 e R$ 323,60, respectivamente. Para este período, não foi registrada 

troca envolvendo a agricultora. 

Os valores de autoconsumo, doação e troca para o mesmo período da agricultora 

Alexandra são de R$ 190,75, R$ 292,00 e R$ 40,00, respectivamente, não tendo sido registrada 

venda nesses meses. 
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A agricultora Celina realizou as quatro operações nos meses de abril e maio e os valores 

correspondentes ao autoconsumo, doação troca e venda são, respectivamente, R$ 892,87, R$ 

801,07, R$ 76,45 e R$ 453,60. 

Por mais que algumas agricultoras não assimilem que há alteração a economia da 

comunidade fora das casas que não tem o Sistema Água Viva, quando algumas afirmam que as 

trocas só ocorrem entre quem tem a tecnologia, é notável na fala das agricultoras que há uma 

alteração na dinâmica econômica do PA Monte Alegre I depois que as tecnologias passaram a 

funcionar em alguns quintais. 

[...] Eu acho que economizou também pra comunidade, porque antes o pessoal 

ia comprar verdura na rua, né. Hoje, tem aqui já na comunidade. Não precisa 

você pagar uma passagem pra ir na rua comprar uma verdura, economizou 

nessa questão aí. [...] Aqui na comunidade, o pessoal vem comprar aqui na 

casa. Procura. Porque já sabe que a gente tem, aí se chegar aqui e eu tenho 

uma coisa. Aí compra lá em Dona Margarida um produto que ela tem. Aí outro 

que eu tenho aqui e ela não tem já vem comprar a mim (Agricultora 

Alexandra). 

[...] a gente troca muito produto. Às vezes, sai vendendo na comunidade. Às 

vezes, quando a gente tem um produto em grande quantidade, a gente envia 

pra Rede (Agricultora Celina). 

[...] muitos saíam daqui pra ir comprar, né? Na rua e sem falar que lá usa outros 

produtos. E aqui não. Tendo aqui, ajuda [...] Não compra na rua, compra onde 

tem, né? Eu acho que interferiu muito isso aí (Agricultora Simone). 

O que se pode notar é que a questão da relação do Sistema Água Viva com a economia 

da comunidade se dá por duas vias: uma é influenciando a dinâmica de compras das pessoas do 

lugar, que deixam de sair da comunidade para adquirir produtos, e também garantir mais 

dinheiro para aquelas que tem o sistema consumirem na própria comunidade, como nota-se na 

fala a seguir: 

[...] às vezes, quando apura aquele dinheirinho, já tô precisando de uma coisa 

de comida dentro de casa, aí eu corro pra bodega. Faço que nem a história: pra 

mim, ajuda muito. Tem dia que eu vou pra bodega e levo R$ 60,00 só em 

prata30, as muié acha graça (Agricultora Margarida). 

Outro ponto a se destacar é a relação da produção das mulheres com a Rede Xique 

Xique, que é vista como importante no papel de comercialização do excedente do que é 

cultivado pelas mulheres. 

Quando a gente tá produzindo mesmo, a gente tem a Rede Xique Xique... Se 

a gente não conseguir vender aqui dentro da comunidade, a gente tem a Rede 

Xique Xique pra mandar os produtos pra Mossoró (Agricultora Alexandra). 

                                                 
30 Prata aqui usada como sinônimo de moedas. 
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Sobre renda pessoal e da casa, para além do que já foi destacado nas subcategorias 

anteriores, o que se verificou é que o dinheiro proveniente das vendas dos alimentos cultivados 

é usado, na maioria dos casos, em despesas da própria casa, como no pagamento de conta de 

energia, ou usado como maneira de manter os próprios quintais, na compra de sementes. 

 [...] Eu tô sem plantar, sem produzir, porque eu não comprei mais semente. 

Mas eu tando plantando, eu não deixo faltar minhas sementes, eu tenho esse 

cuidado. Eu tando produzindo, na hora que eu tenho o dinheiro que eu ganho, 

eu compro logo a semente pra não faltar. [...] aí sempre, assim, dependendo 

do que eu ganho eu ajudo a pagar um papel de energia, dou um dinheiro pra 

menina levar pra escola (Agricultora Alexandra). 

Ah, a gente compra mais semente, né? Ajuda no papel de energia, paga a água 

encanada também, ajuda a pagar a água (Agricultora Haydée). 

Não foi verificado que houve mudança nos hábitos de consumo da casa após a utilização 

do Sistema Água Viva em relação a compra de mais itens, para além dos alimentícios, e que 

não houve acesso a algum lazer a mais. 

 

5.3 OS IMPACTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS 

 

Antes de serem apresentados detalhamentos sobre os impactos identificados, bem como 

o diálogo com a fundamentação teórica pertinente, os mesmos foram elencados, 

resumidamente, no Quadro 5 a seguir, onde foram listados dentro de sua respectiva dimensão 

e classificação (positivo ou negativo). 
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Quadro 5 – Impactos ambientais, sociais e econômicos 
DIMENSÃO AMBIENTAL 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Melhoria na saúde dos bichos e das pessoas das casas; 

Melhoria na estética dos arredores da casa; 

Diminuição de insetos nos ambientes; 

Maior oferta de água; 

Melhoria nas propriedades fertilizantes da água; 

Aumento da capacidade de armazenamento de água; 

Mitigação dos efeitos da escassez de água; 

Tratamento do esgoto dos quintais; 

Melhor aproveitamento de recursos naturais; 

Diminuição do tempo de ciclo de cultivo dos 

alimentos. 

Ainda utilização de água potável nas práticas de 

cultivo; 

Consumo de recursos naturais escassos e/ou 

essenciais ao planeta ou de itens cujos processos de 

produção tem alto potencial poluidor na construção 

das tecnologias. 

DIMENSÃO SOCIAL 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Fortalecimento do pensamento sobre a necessidade de 

se pensar alternativas para convivência com o 

semiárido; 

Domínio por parte das agricultoras do processo de 

construção da tecnologia; 

Formação feminista e de produção; 

Fomento para trocas de experiências por meio dos 

intercâmbios; 

Incentivo para a manutenção e incremento da 

produção; 

Ampliação do conhecimento tanto teórico como 

prático; 

Diminuição do trabalho envolvido para aquelas que já 

cultivavam ou, ainda, menor esforço físico para 

produzir das agricultoras; 

Fortalecimento das ações executadas pelas mulheres a 

partir de sua auto organização; 

Maior envolvimento das mulheres no projeto; 

Incentivo ao engajamento destas quando notam os 

retornos positivos das iniciativas construídas pelo 

grupo; 

Melhoria na alimentação a partir da 

disponibilidade e diversificação de alimentos. 

Aceitabilidade maior da tecnologia somente após a 

verificação dos resultados positivos do uso da 

tecnologia; 

Aumento da carga de trabalho para quem ainda não 

cultivava, pelo fato de assumirem novas tarefas de 

plantio e cultivo. 

DIMENSÃO ECONÔMICA 

POSITIVOS 

Incremento na renda; 

Diminuição de gastos com compra de alimentação; 

Maior circulação interna de recursos no PA; 

Aumento do poder de compra das agricultoras. 

Fonte: (AUTORA, 2018) 

Os olhares das técnicas e agricultoras sobre os impactos ambientais, sociais e 

econômicos da utilização do Sistema Água Viva no PA Monte Alegre I – Upanema/RN são 

confluentes em grande parte das subcategorias analisadas nesse trabalho. Entretanto, com base 

no que foi base no que foi visto nos itens anteriores deste capítulo, um fator que é importante 

notar é o peso diferente que os grupos dão a importância de alguns impactos. 

Na dimensão ambiental, para as técnicas a melhoria que houve na saúde dos bichos 

criados nos quintais, das pessoas das casas que os consomem e na estética dos arredores da 
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casa, e a diminuição de insetos nos ambientes são impactos positivos que têm grande relevância 

para estas mulheres e nesse ponto as técnicas não apontaram impactos negativos. 

Embora também identificando esses impactos positivos, as agricultoras destacam 

consideravelmente mais aqueles que indicaram serem provenientes da alteração da 

disponibilidade de água a partir do uso da tecnologia, quais sejam: maior oferta de água, 

possibilidade e incentivo da manutenção e incremento da produção dos quintais, melhoria nas 

propriedades fertilizantes da água e também aumento da capacidade de armazenamento de água 

para a casa e mitigação dos efeitos da escassez de água. Este último impacto positivo também 

é identificado pelas técnicas quando e, para elas, está ligado diretamente à melhor oferta de 

água proveniente do tratamento do esgoto dos quintais.  

O ponto aqui evidente é que nas falas das agricultoras aparece com peso não somente a 

questão do acesso e qualidade da água ao falar, mas também aspectos imateriais e a importância 

da cultura de estoque. Pode-se inferir aqui que estas mulheres consideram que a água é uma 

condição necessária para que se consiga conviver no semiárido, garantindo uma autonomia para 

as pessoas que nesses territórios vivem. 

Na linha da avaliação feita pelas agricultoras, Schaer Barbosa (2012, p. 163) afirma que: 

O reuso agrícola [...] coloca-se como uma nova fonte de água a estar 

disponível para usos com menor exigência de qualidade, pretendendo 

diminuir o impacto sobre os mananciais hídricos do crescimento das 

demandas por água nas cidades e na agricultura, bem como evitar a poluição 

destes mananciais com efluentes de esgoto, além de ser uma fonte de 

nutrientes para o solo. 

Ainda sobre aspectos trazidos nessa subcategoria pelas agricultoras, Pereira, M. (2016), 

ao falar sobre as cisternas, afirma que estas tecnologias contribuem para a relação das famílias 

com o bioma caatinga e com as condições climáticas da região, uma vez que viabilizam o 

estoque de águas, integrando-se a sistemas de abastecimento, e sendo parte das tarefas diárias 

das famílias. De maneira análoga, pode-se considerar que o Sistema Água Viva também exerce 

esse papel, ao, não somente armazenar a água, mas também provocar efeito na vida das pessoas, 

alterando práticas e sendo uma materialização da convivência com o semiárido, provendo uma 

nova solução para disponibilidade de água para cultivo no semiárido. 

A ainda utilização de água potável nas práticas de cultivo para contribuir na manutenção 

da produção, apesar do Sistema Água Viva, pode ser apontada como um impacto negativo 

apresentando na fala das agricultoras. Isto pode ser considerado na replicação das tecnologias, 

pois pode apontar para duas possíveis questões a serem estudadas: um subdimensionamento do 
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sistema para alguns casos ou, ainda, uma utilização de forma inadequada da tecnologia, 

indicando que deva ser feita uma avaliação para melhor do tempo de irrigação. 

Um impacto positivo que não fica explícito na fala das mulheres, mas que é ligado ao 

reaproveitamento de materiais encontrados na própria comunidade é o de melhor 

aproveitamento de recursos naturais. 

Por outro lado, se considerados os demais materiais utilizados para construção do filtro, 

pode-se indicar o impacto negativo de consumo de recursos naturais escassos e/ou essenciais 

ao planeta ou de itens cujos processos de produção tem alto potencial poluidor. Este impacto 

pode indicar uma lacuna onde podem ser propostas melhorias futuras para a construção do 

sistema, como a utilização de outros materiais e técnicas construtivas que estejam em atenção 

com a questão ambiental. 

A diminuição do tempo de ciclo de cultivo dos alimentos foi apontada pelas técnicas 

como um impacto positivo em relação a alteração que houve nas práticas de cultivo e criação. 

Sobre esse aspecto, ficou evidente que a mudança na forma de irrigação dos plantios dos 

quintais proporcionou menor esforço físico para produzir das agricultoras e diminuição da 

quantidade de tempo necessária para plantio e cultivo. 

Na dimensão social, as técnicas e agricultoras, em suas respostas, evidenciaram bastante 

a importância dos impactos positivos relacionados a aprendizado. Os seguintes impactos podem 

ser citados: o fortalecimento do pensamento sobre a necessidade de se pensar alternativas para 

convivência com o semiárido, o domínio por parte das agricultoras do processo de construção 

da tecnologia, a formação feminista e de produção, fomento para trocas de experiências com 

alternativas e realidades de outros lugares por meio dos intercâmbios, o conhecimento adquirido 

sobre reaproveitamento de água, incentivo a continuação da produção ao ver o trabalho sendo 

executado pelas próprias mulheres. 

Esses impactos indicam que houve ampliação do conhecimento tanto teórico como 

prático a partir do envolvimento das agricultoras na concepção, construção e utilização do 

Sistema Água Viva. 

Aqui, pode-se fazer uma relação com o que Rodrigues e Barbieri (2008) apresentam ao 

tratar a tecnologia social como sendo uma construção de soluções de modo coletivo por aquelas 

pessoas que irão se beneficiar dessas alternativas e que atuam com autonomia, não sendo apenas 

usuárias de metodologias ou artefatos importados ou produzidos por especialistas. 
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A aceitabilidade maior da tecnologia somente após a verificação dos resultados 

positivos do uso da tecnologia pode ser citada como impacto relacionado ao entendimento da 

comunidade. Abordando os elementos da comunidade e aceitação, Schaer-Barbosa (2012), ao 

falar em sua tese sobre a percepção social do reuso, afirma que esta é um fator central para a 

sua aceitação e que, para isso, é necessário que as práticas sejam bem conhecidas pelo público, 

o que está relacionado a um envolvimento adequado da comunidade. 

Ambos grupos identificaram que existiu aumento da carga de trabalho somente para 

quem ainda não cultivava, porque para as mulheres que já tinham plantio nos quintais houve 

diminuição do trabalho envolvido por meio da irrigação automatizada, conforme já citado. 

Sobre o trabalho envolvido, o que é, também, nítido a partir das falas das mulheres e 

importante frisar é que estas estão inseridas em um ambiente onde há uma notável divisão 

sexual do trabalho. Há uma dimensão de cuidado, de entrelaçamento entre produção-

reprodução, das hierarquias presentes no trabalho no interior dos grupos familiares e de 

invisibilidade do trabalho das mulheres, quando estas, ao serem perguntadas sobre a quantidade 

de horas trabalhadas, respondem apenas dizendo que não param, ou que param brevemente ou 

já não diferenciam os dias da semana, pois em todos estão trabalhando. 

Aqui, pode-se apresentar as contribuições da economia feminista, que, ao trazer para o 

centro da análise a produção do viver, demonstra como a desigualdade das relações entre 

mulheres e homens é uma das bases de manutenção do atual sistema econômico e que um dos 

pilares desse sistema desigual e discriminatório é a tradicional divisão sexual do trabalho. Sobre 

ela, Carrasco (2012, p. 40) afirma que: 

[...] se traduziu no papel diferenciado de mulheres e homens no complexo 

processo de desenvolvimento da vida cotidiana, processo que tem a ver com 

a conservação dos corpos, das identidades, das relações pessoais, dos afetos. 

A invisibilidade do trabalho familiar doméstico, apesar de sua importante 

contribuição aos padrões de vida, não só demonstra a situação social de 

desvantagem em que se encontram as mulheres, por fazer uma atividade não 

valorizada, mas também põe em evidência algo que é mais relevante [...]: a 

fragilidade e a vulnerabilidade, oculta ou dissimulada, dos homens como 

sujeitos sociais dominantes que necessitam de uma enorme quantidade de 

trabalho, cuidados e afeto. 

Para superação dessa concepção de sistema e de mundo, Carrasco (2003) aponta uma 

alternativa otimista que consiste em trazer para a centralidade a perspectiva da reprodução e da 

sustentabilidade da vida, o que significaria “considerar a complexidade da vida diária, os 

diferentes tempos que a configuram, as relações entre uns e outros, as tensões geradas, para 

tentar geri-la em sua globalidade, tendo como objetivo fundamental a vida humana” 
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(CARRASCO, 2003, p. 47). Nesse sentido e a partir do que fora acumulado nesta pesquisa, o 

que se aponta é que o Sistema Água Viva contribui nesse sentido, também visibilizando a 

experiência das mulheres que, por sua vez, segundo Carrasco (2003), torna nítido o fato de que 

cada pessoa tem estreita relação com seu ciclo vital e isso faz com que seja necessário 

experimentar maneiras de organizar e diversificar os horários, as jornadas, os tempos livres, 

etc., em cada situação específica. 

À organização coletiva foram associados impactos positivos por ambos grupos mulheres 

que apontam que há uma simbiose positiva na relação entre o grupo de agricultoras local e os 

processos do Sistema Água Viva, uma vez que houve um fortalecimento das ações executadas 

pelas mulheres a partir de sua auto organização e isso também proporcionou um maior 

envolvimento das mulheres no projeto. Ademais, as técnicas indicaram que o processo auto 

organizado das mulheres influencia positivamente também no sentimento das mulheres que não 

pertencem a ele, porque há um incentivo ao engajamento destas quando notam os retornos 

positivos das iniciativas construídas pelo grupo. 

Em mesmo sentido, Bezerra (2013, p. 92), em seu estudo, afirma que: 

A organização das mulheres transforma a situação onde eram receptoras 

passivas de auxílio, para um papel de agentes ativas do desenvolvimento, 

capazes de transformar suas vidas, a dos homens e da comunidade. Essa 

condição de agentes passa a alterar diversos aspectos do bem-estar das 

mulheres, como: conquistar as competências de conseguir renda no mercado; 

estudar e ter direito a propriedade. Esses aspectos, aparentemente diversos, 

constroem a capacidade das mulheres de ampliar seu poder na comunidade e 

no interior da família. E tem uma contribuição decisiva para fortalecer a 

condição de agentes das mulheres, através do bem-estar e da conquista de 

poder. 

Outro impacto a ser citado na dimensão social é a ampliação do acesso a alimentos. Para 

além da disponibilidade dos alimentos em seus quintais, há também o fator diversificação de 

itens alimentares, uma vez que é explícito na fala das agricultoras que, após a utilização da 

tecnologia, foi possível cultivar, consumir, trocar e vender alimentos que antes estas não tinham 

acesso. 

Esse cenário evidencia que o uso do Sistema Água Viva no PA Monte Alegre I compõe, 

também, a luta pela soberania alimentar local, evidenciada pelo trabalho das mulheres, que aqui 

são agentes de transformação ao promoverem mudanças tanto nas suas atividades do dia a dia, 

como também nas práticas mais profundas a partir da auto-organização no grupo local e no 

movimento feminista, conectando-se com a perspectiva de sustentabilidade da vida. 
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De maneira semelhante ao verificado na dimensão ambiental, na dimensão econômica, 

muito embora haja convergência na identificação de impactos por parte das técnicas e 

agricultoras, enquanto que as técnicas dão maior relevância aos impactos que identificaram 

relacionados com a renda pessoal e da casa, as agricultoras o fazem com os ligados ao 

autoconsumo da casa. 

O incremento na renda ligado à comercialização solidária dos alimentos produzidos nos 

quintais realizada fora da comunidade e também ao que é circulado dentro da própria 

comunidade é um impacto positivo preponderante para as técnicas. 

As agricultoras reconhecem o incremento monetário proveniente dessa comercialização, 

entretanto, o que se depreende das suas falas é que os impactos positivos provenientes do 

autoconsumo da casa são mais relevantes para estas mulheres. Nota-se que ao autoconsumo é 

associado diretamente à melhoria de sua renda, à diminuição de gastos com compra de 

alimentação e à melhoria na alimentação. 

Técnicas e agricultoras afirmam que houve uma alteração positiva na dinâmica 

econômica do lugar. Em outras palavras, houve o impacto positivo de maior circulação interna 

de recursos no PA, proporcionada por uma melhoria na disponibilidade de alimentos no próprio 

local para compra de todas as pessoas, não somente daquelas que tem tecnologia. Isto, por sua 

vez, ocasionou um aumento do poder de compra das agricultoras, que passaram a ter mais 

dinheiro para adquirir outros produtos comercializados na comunidade. 

O conjunto de pistas apresentadas sobre distintas formas de construção da autonomia 

das mulheres como consequência da participação em articulações econômicas provenientes da 

implementação e do uso da tecnologia social traz a reflexão sobre aquilo que é a economia não 

monetária. Aqui pode-se fazer uma articulação com, ainda, o aporte teórico da economia 

feminista. Isso não somente pela ligação com as relações de trabalho, mas pela dimensão 

valorativa envolvida, à medida que há uma relação não apenas de mercado atrelada, mas, 

também, de troca. 

De todo o exposto, considera-se que a relação entre os impactos positivos da utilização 

do Sistema Água Viva o PA Monte Alegre I indica ainda outro impacto: o fortalecimento da 

autonomia das agricultoras. Autonomia não se referindo somente aquela do campo econômico, 

que também foi influenciada positivamente com a tecnologia, mas, sim, englobando a liberdade 

e a possibilidade destas mulheres serem guiadas pela própria razão. 
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E aqui são apresentados argumentos que embasam isto: o estímulo criado pela maneira 

como as agricultoras estiveram nos processos, o que as anima a mudar algumas relações e 

estruturas de desigualdade que antes não se davam conta; o extrapolamento que há de uma visão 

limitada da economia hegemônica que considera apenas o aspecto mercantil, ao serem 

valorizadas as trocas entre as agricultoras e também o autoconsumo; e o fortalecimento de 

espaços auto organizados coletivos. 

O Sistema Água Viva, então, contribui para o fortalecimento de uma perspectiva de 

sustentabilidade da vida no PA Monte Alegre I, ao propiciar uma relação dinâmica e harmônica 

entre a população e seu território, e uma valorização de bens comuns. Entretanto sublinha-se 

que é necessário ir além no questionamento da divisão das tarefas do cuidado, uma vez que os 

relatos indicam que a socialização desta ainda não é realidade nas casas das agricultoras 

entrevistadas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao serem feitas reflexões finais sobre toda a trajetória de pesquisa deste trabalho, nota-

se que este não começou em seu projeto inicial, mas sim antes: nas inquietações que motivam 

e são alimentadas pelo comprometimento com a construção coletiva de outras realidades que 

tenham na centralidade outras formas de sociabilidade, de justiça e de sustentabilidade. Para 

além disso, a composição final desta pesquisa uniu-se a outros tantos fatores, e aqui frisam-se 

dois destes, apontando para a necessidade de que todo este trabalho não se encerre somente 

neste documento. 

Primeiramente porque percorrendo os caminhos que permitiram conhecer os impactos 

ambientais, sociais e econômicos da utilização do Sistema Água Viva no PA Monte Alegre I – 

Upanema/RN a partir dos olhares das técnicas e agricultoras, deparou-se com um volume 

grande de dados. Este fato, que por vezes fez o trabalho de escrita um processo difícil de seleção 

do que iria ser abordado na pesquisa, tornou evidente um sentimento: o de que há, ainda, 

reflexões e proposições a serem feitas sobre as alternativas construídas no semiárido na 

perspectiva de convivência. 

Um segundo ponto é o de ser fundamental voltar esforços para que a visibilização e a 

historização de conhecimentos populares, experiências e narrativas que são questionadoras dos 

paradigmas hegemônicos em suas diversas dimensões aconteça dentro da academia, 

considerando este um campo importante para as transformações necessárias para o conjunto da 

sociedade. 

A aproximação com o campo de estudo e com as mulheres envolvidas neste trabalho 

permitiu reforçar o que o mergulho nos fundamentos teóricos, que orientaram este trabalho, 

trouxe sobre a questão da água no semiárido: que seu acesso envolve aspectos vários, como sua 

distribuição, os atores envolvidos, as incertezas relacionadas ao clima da região, as desiguais 

relações de poder existentes. 

A realidade do PA Monte Alegre I mostra que ainda há deficiência no que se refere a 

atendimento de necessidades básicas da população do campo e, também, é um exemplo da 

importância da existência de projetos e programas que possam ser mais um instrumento na 

promoção de práticas que possam transformar a realidade local. Sublinha-se aqui que é 

imprescindível que estes instrumentos estejam voltados para a perspectiva de convivência com 

o semiárido e que sejam compatíveis com as necessidades das pessoas que ali vivem, 



146 

 

permitindo que estas não sejam tidas e vistas somente beneficiárias e receptoras, mas sim 

participantes ativas de todos os processos. 

Outro ponto a se destacar sobre o campo de estudo é que a pesquisa mostrou que a 

existência de uma organização local e, sobretudo, de uma auto-organização das mulheres é um 

fator determinante para que seja possível a execução de experiências que permitem transformar 

positivamente a dinâmica local. 

Entre estas experiências, pode-se, ao fim deste trabalho, afirmar que o Sistema Água 

Viva redesenhou a vida no PA Monte Alegre I ao promover uma mudança na produção, na 

auto-organização e na autonomia das mulheres do lugar, refletindo-se isso diretamente na 

comunidade como um todo. Frisa-se, nesse sentido, a maior circulação interna de recursos no 

local, proveniente da compra e venda de itens alimentícios da produção dos quintais. Destaca-

se também o estreitamento de relações entre comunidade, técnicas e universidade propiciado 

por essa experiência. 

As impressões das técnicas e agricultoras sobre questões ambientais, sociais e 

econômicas trazidas nessa pesquisa mostraram que o Sistema Água Viva, ao atrelar várias 

dimensões à sua concepção, construção e manutenção, é uma tecnologia que incorpora, ainda 

que não explicitamente, um conceito de economia pautado pela sustentabilidade da vida. Isso 

porque considera não somente o aporte econômico gerado por essa solução tecnológica, mas 

também reconhece e valoriza o trabalho não remunerado essencial para a vida humana, que é 

historicamente ocultado e usado como um mecanismo de submissão e exploração das mulheres. 

A capacidade de resiliência mostrada pelas agricultoras do PA Monte Alegre I faz com 

estas mulheres façam de seus quintais um território da biodiversidade e um espaço bom para se 

plantar e criar, transpondo a explícita divisão entre o público e privado. 

Mesmo considerando atingidos os objetivos propostos para execução deste trabalho, 

cabe aqui ressaltar alguns entraves do percurso. A busca por informações que pudessem contar 

a história do PA Monte Alegre I foi um destes. Ademais, ao enveredar o trabalho pelos 

caminhos de uma pesquisa qualitativa, a dificuldade em relação a todo o processo de análise de 

dados, inclusive etapas que a precedem, ficou evidente, por esta ser a primeira experiência do 

tipo da pesquisadora. 

Entretanto o contato direto com as sujeitas do estudo proporcionado por esta pesquisa 

fez com que se reforçasse ainda mais a importância de que seja superado o paradigma de que 

trabalhos da academia, principalmente da área de exatas e tecnológicas, sejam por completo 

dotados de imparcialidade por parte de quem está realizando a pesquisa. Outro ponto a se 



147 

 

salientar é que o contato direto com as pesquisadas é bastante transformador, sobretudo para 

quem está realizando a pesquisa, e, a partir da devolução dos dados, também o pode ser para as 

pesquisadas. 

A restrição de tempo para permanência no campo pode ser apresentada com uma das 

maiores limitações do trabalho e responsável pela não realização de mais entrevistas, para que 

fosse possível conhecer mais profundamente o campo, as relações e organizações nele 

existentes e o entrelaçamento de experiências já executadas no local e outros aspectos. 

Os desdobramentos dessa limitação apontam para lacunas passíveis de preenchimento 

em estudos futuros. Nesse sentido, assinalam-se as seguintes proposições: 

 Mapeamento de projetos e programas já executados na zona rural potiguar 

ligados à questão da água e voltado para a convivência com o semiárido; 

 Identificação dos impactos desses projetos e programas outras dimensões, para 

além das ambiental, social e econômica; 

 Investigação da contribuição de processos auto organizados para a convivência 

com o semiárido potiguar no que se refere a construção e fortalecimento de alternativas voltadas 

para a questão da água; 

 Estudo comparativo das transformações de ordem pessoal e coletiva ocorridas a 

partir desses projetos e programas existentes entre os espaços onde há processos auto 

organizados e aqueles onde não há. 

Dentro de um momento em que se exige consciência para que se possa pensar sobre 

qual conhecimento científico e tecnológico se quer construir e, também, em que é urgente 

questionar processos que se propõe a controlar indiscriminadamente a natureza, destaca-se que 

este trabalho contribuiu para acúmulos teóricos e práticos pessoais da pesquisadora sobre o 

semiárido e as perspectivas de reconfiguração do mundo rural, como a da convivência. 

Espera-se que a pesquisa possa ser um instrumento que contribua com reflexões e 

práticas dentro de uma perspectiva cultural orientadora de um desenvolvimento que visa a 

melhoria das condições de vida, valendo-se de iniciativas socioeconômicas e tecnológicas 

ambientalmente apropriadas, considerando as possibilidades várias existentes entre os 

caminhos que se pode escolher. 
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APÊNDICE A – Roteiro para entrevistas com técnicas 

 

Figura 12 – Roteiro para entrevista com técnicas 

 
Fonte: (AUTORA, 2018)  

Data da entrevista Horário de início

Nome completo Idade

Codinome (caso não queira que seja identificada no texto)

Caracterização da técnica e do Sistema Água Viva:

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM TÉCNICAS

Observações

1) Antes de começar a entrevista propriamente dita, iniciar a conversa falando sobre os objetivos, a

importância do estudo, o modo como serão registrados e utilizados as informações disponibilizadas. Após

isso, solicitar explicitar autorização no Termo de Consentimento.

2) Adequar tratamento das perguntas do roteiro a depender do contato inicial com a entrevistada.

1) Qual é sua formação técnica/acadêmica?

2) Já havia tido experiência com projetos que envolvessem tecnologia social, e/ou água, e/ou

agricultura? Quais? Fale um pouco sobre essa experiência.

4) Está desde o início no projeto? Se não está, desde quando começou a atuar nele?

5) Participou do desenvolvimento e construção do Sistema Água Viva? Me fale sobre como

foi/é sua participação nas etapas do projeto.
(Espera-se que sejam informados aspectos relativos aos seguintes tópicos:

Qual projeto permitiu a concepção e construção do Sistema Água Viva? Se no projeto havia

obrigatoriedade de execução de uma tecnologia social.

De onde surgiu a ideia do Sistema Água Viva?

Como foi o processo de escolha das casas que receberiam o Sistema Água Viva?

Como foi o processo de escolha de materiais para construção do Sistema Água Viva?

Como se deu o processo de dimensionamento e construção do Sistema Água Viva?

Como se deu a parceria com a universidade? No que essa parceria facilitou?

Quais as maiores dificuldades encontradas para construção do Sistema Água Viva?

Como se dá a manutenção do Sistema Água Viva?

Todos os custos de construção do Sistema Água Viva são/foram cobertos pelo projeto?

Se houve algum projeto no qual se baseou para desenvolver o Sistema Água Viva.

 Fazer perguntas adicionais abordando esses tópicos caso não se obtenha inicialmente esses dados)

3) Foi seu primeiro contato com as mulheres que receberam/construiram o sistema Água Viva?
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Figura 13 – Roteiro para entrevista com técnicas – Continuação 

 
Fonte: (AUTORA, 2018) 

 

Sistema Água Viva e questões ambientais:

Sistema Água Viva e questões sociais:

Sistema Água Viva e questões econômicas:

9) Você acredita que a construção e utilização do Sistema Água Viva alterou as práticas de

cultivo e criação das casas, famílias ou propriedades? Por quê? Como?

10) Me fale se você vê algum benefício e/ou prejuízo trazido pelo uso do Sistema Água Viva

em relação ao ambiente?

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM TÉCNICAS - CONTINUAÇÃO

8) Você acredita que o Sistema Água Viva solucionou o problema de destinação da água cinza 

nas casas que receberam o sistema? Como?

7) Como você avalia a relação do Sistema Água Viva com a eliminação de resíduos

poluentes?
(Espera-se que seja dito se o Sistema Água Viva alterou a maneira como eram destinados os resíduos das 

casas [por que e como]. Fazer perguntas adicionais abordando esses tópicos caso não se obtenha

inicialmente esses dados)

6) O que sabe sobre os recursos materiais utilizados para construção do Sistema Água Viva?
(Espera-se que seja dito o que se sabe sobre a relação entre construção e utilização do Sistema Água

Viva e utilização de recursos naturais escassos e/ou essenciais ao planeta. Fazer perguntas adicionais

abordando esses tópicos caso não se obtenha inicialmente esses dados )

11) Você acredita que houve ampliação de conhecimento teórico e prático das agricultoras no

processo de concepção, construção e utilização do Sistema Água Viva? Quais? Por quê?

12) Como você avalia a participação das agricultoras no processo de concepção e construção

do Sistema Água Viva? Alguma delas desistiu em alguma etapa do processo? Por quê?

13) Você acha que a comunidade vê de maneira negativa ou positiva as soluções geradas pelo

Sistema Água Viva? Conte um pouco sobre.

14) Como você vê a relação entre a utilização do Sistema Água Viva e o trabalho e a

autonomia das agricultoras? É contínua a utilização do sistema? Conte um pouco sobre.

15) Como você vê a relação entre o Sistema Água Viva e a organização coletiva local das

mulheres?

16) Me fale se você vê algum benefício e/ou prejuízo trazido pelo uso do Sistema Água Viva

em relação a questões sociais?

20) Me fale se você vê algum benefício e/ou prejuízo trazido pelo uso do Sistema Água Viva

em relação a questões econômicas?

19) Você acredita que há relação entre o Sistema Água Viva e a economia da comunidade?

Como?

18) Você acredita que há relação entre o Sistema Água Viva e o consumo das usuárias?

Como?

17) Você acredita que há relação entre o Sistema Água Viva e a renda das usuárias? Como?
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevistas com agricultoras 

 

Figura 14 – Roteiro para entrevista com agricultoras 

 
Fonte: (AUTORA, 2018)  

Data da entrevista Horário de início

Nome completo (caso queira se identificar) Idade

Codinome (caso não queira que seja identificada no texto)

Caracterização da agricultora e do Sistema Água Viva:

3) Como é o seu dia a dia? 
(Espera-se que seja dito como é a rotina de trabalho em sua terra, se também trabalha em outro lugar,

quantas horas por dia trabalha, em quais dias da semana trabalha, se estuda e/ou realiza outras

atividades. Fazer perguntas adicionais abordando esses tópicos caso não se obtenha inicialmente essas

informações)

9) Participou de algum outro projeto no qual tenha existido interação entre a comunidade e

agentes externos (governo, ONG, etc)? Em caso afirmativo, qual? Como foi a experiência?

8) Já tinha tido contato com alguma tecnologia social? Conte um pouco sobre essa experiência.
(Espera-se que seja dito se as vivências que as mulheres tiveram contribuíram para que elas se inserissem

de maneira diferente no processo do Sistema Água Viva. Fazer perguntas adicionais abordando esse

tópico caso não se obtenha inicialmente essa informação)

2) O que é produzido e criado na propriedade?

4) Faz parte de algum coletivo/grupo/associação? Qual?

5) De onde vem a água utilizada na casa?
6) Participou do desenvolvimento e construção do Sistema Água Viva? Me fale sobre como

foi/é sua participação nas etapas do projeto.
(Espera-se que seja dito o que se sabe sobre a ideia que motivou a criação do Sistema Água Viva, como

se deu a escolha das casas que receberiam o sistema, como se deu a escolha dos materiais a serem

utilizados no sistema, se foi considerado o contexto [cultura e valores] local. Fazer perguntas adicionais

abordando esses tópicos caso não se obtenha inicialmente essas informações)

7) Como utiliza a água do Sistema Água Viva? Há quanto tempo tem o sistema instalado em

sua casa? Tem/teve algum problema ou dificuldade com o Sistema Água Via? Tem alguma

melhoria para sugerir? 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM AGRICULTORAS

Observações

1) Antes de começar a entrevista propriamente dita, iniciar a conversa falando sobre os objetivos, a

importância do estudo, o modo como serão registrados e utilizados as informações disponibilizadas. Após

isso, solicitar explicitar autorização no Termo de Consentimento.

2) Adequar tratamento das perguntas do roteiro a depender do contato inicial com a entrevistada.

1) Me conte um pouco sobre como você começou a trabalhar na agricultura. Quando foi? 
(Espera-se que seja dito como iniciou o cultivo naquela terra, há quanto tempo é agricultora, se sempre

morou no mesmo local. Fazer perguntas adicionais abordando esses tópicos caso não se obtenha

inicialmente essas informações)
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Figura 15 – Roteiro para entrevista com agricultoras - Continuação 

 
Fonte: (AUTORA, 2018)  

Sistema Água Viva e questões ambientais:

Sistema Água Viva e questões sociais:

Sistema Água Viva e questões econômicas:

22) O Sistema Água Viva influenciou na criação e manutenção dos quintais produtivos? Como?

23) Como os quintais produtivos influenciam na economia da casa?

25) Como você avalia a relação entre o Sistema Água Viva e a economia da comunidade?

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM AGRICULTORAS - CONTINUAÇÃO

10) O que sabe sobre os recursos materiais utilizados para construção do Sistema Água Viva?
(Espera-se que seja dito o que se sabe sobre a relação entre construção e utilização do Sistema Água

Viva e utilização de recursos naturais escassos e/ou essenciais ao planeta. Fazer perguntas adicionais

abordando esses tópicos caso não se obtenha inicialmente essas informações )

11) Como você avalia a relação do Sistema Água Viva com a eliminação de resíduos

poluentes? E com o consumo de energia?
(Espera-se que seja dito se o Sistema Água Viva alterou a maneira como eram destinados os resíduos das

casas [por que e como] e se houve aumento considerável do consumo de energia após o uso do sistema.

Fazer perguntas adicionais abordando esses tópicos caso não se obtenha inicialmente essas

informações)

13) Você acredita que a construção e utilização do Sistema Água Viva alterou as práticas de

cultivo e criação em sua casa, família ou propriedade? Por quê? Como?

14) Me fale se você vê algum benefício e/ou prejuízo trazido pelo uso do Sistema Água Viva

em relação ao ambiente?

15) Como você avalia o papel do Sistema Água Viva no que se refere à disponibilidade de

água no período de seca/baixa disponibilidade de água?

16) O que você pode aprender no processo de criação, construção e utilização do Sistema

Água Viva?
(Espera-se que seja dito o que foi possível aprender de teoria e prática no processo de criação,

construção e utilização do Sistema Água Viva. Fazer perguntas adicionais abordando esses tópicos caso

não se obtenha inicialmente essas informações)

17) Como foi a interação com as técnicas e com a universidade no processo de criação,

construção e uso do Sistema Água Viva?

12) Você acredita que o Sistema Água Viva solucionou o problema de destinação da água

cinza? Como?

18) A comunidade percebe de maneira negativa ou positiva as soluções geradas pelo Sistema

Água Viva?

19) Houve alteração da quantidade de trabalho após a utilização do Sistema Água Viva? Como 

você avalia isso?

20) Você acredita que há relação entre o Sistema Água Viva e a organização coletiva local das

mulheres? Se sim, qual?

21) O Sistema Água Viva influenciou na sua renda ou nos seus gastos? Como?
(Espera-se que seja dito qual a situação da agricultora em relação a sua renda pessoal e também que ela

aponte se existiram gastos a partir da utilização do Sistema Água Viva. Fazer perguntas adicionais

abordando esse tópico caso não se obtenha inicialmente esse dado)

24) Houve mudança nos hábitos das pessoas da casa após a utilização do Sistema Água Viva?

Passaram a comprar alguma coisa a mais? Passaram a ter algum lazer a mais? Conte um pouco.
(Espera-se que seja dito qual a relação há entre o início da utilização do Sistema Água Viva e a

disponibilidade de tempo e recursos financeiros próprios e para a casa. Fazer perguntas adicionais

abordando esses tópicos caso não se obtenha inicialmente essas informações)
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APÊNDICE C – Termo de consentimento 

 

Figura 16 – Termo de consentimento 

 
Fonte: (AUTORA, 2018)  

     

_______________________________

Nome e assinatura da participante 

__________________________

Local e data

Consinto em participar deste estudo e (   ) desejo ou (   ) não desejo ter identidade 

mantida sob sigilo.

TERMO DE CONSENTIMENTO

Olá, 

Meu nome é Isadora Cristina Mendes Gomes e sou estudante do Mestrado em

Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Estou realizando pesquisa na área de Sustentabilidade, sob orientação da Professora

Drª Ciliana Regina Colombo, que tem como tema IMPACTOS AMBIENTAIS,

SOCIAIS E ECONÔMICOS DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ÁGUA VIVA NO

PROJETO DE ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE I – UPANEMA/RN: OS

OLHARES DAS TÉCNICAS E AGRICULTORAS.

Objetivando conhecer os impactos ambientais, sociais e econômicos da utilização do

Sistema Água Viva no Projeto de Assentamento Monte Alegre I – Upanema/RN,

gostaria de realizar entrevistas com as técnicas e agricultoras para alcance desde

objetivo principal, assim como como atingimento dos demais objetivos do trabalho.

Sua participação envolve responder a uma entrevista, que terá o áudio gravado, bem

como autorizar possíveis registros fotográficos. A participação nesse estudo é

voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de continuar em qualquer

momento, tem  absoluta liberdade de fazê-lo.

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade poderá ser mantida em

sigilo, caso assim preferir.

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser sanadas via e-mail

(_______________) ou por telefone, cujo contato poderá ser solicitado em qualquer

momento da entrevista.

Isadora Cristina Mendes Gomes

_______________________________________

Atenciosamente,
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APÊNDICE D – Diário de Campo 

 

Figura 17 – Capa do Diário de Campo 

 
Fonte: (AUTORA, 2018)  
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Figura 18 – Estrutura das páginas internas do Diário de Campo 

 
Fonte: (AUTORA, 2018) 


