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RESUMO: Este trabalho tem como intuito mostrar o papel das agricultoras familiares perante 
as políticas públicas de convívio com a seca e o seu processo de empoderamento em uma 
comunidade rural no município de Araçuaí-MG. Analisando a atuação das trabalhadoras rurais 
na execução dessas políticas públicas, os impactos observados após a implementação e na 
relevância da continuidade delas. A metodologia utilizada  foi a pesquisa quantitativa de caráter 
exploratório, visto que o  estudo exploratório será a primeira etapa de investigação para entender 
a realidade local. A pesquisa exploratória teve como suporte um levantamento bibliográfico. 
Dessa forma, o estudo de campo adotou como instrumento de pesquisa a observação simples e o 
grupo focal. As Políticas Públicas aqui tratadas serão o P1MC e o P1+2. O P1MC, que tem como 
objetivo o atendimento da necessidade primordial da população rural que é a água para beber. 
O P1+2, foi elaborado para ampliar o estoque de água das comunidades rurais com a finalidade 
de desenvolvimento da agropecuária local. Após a implementação dessas políticas públicas 
em questão, houve grandes mudanças na qualidade de vida dessas famílias, principalmente na 
vida das mulheres, devido a facilidade no acesso a água, além da possibilidade de produções 
agrícolas no território, contribuindo na soberania alimentar e na permanência dos agricultores e 
agricultoras em seu local natural de moradia e de trabalho.
PALAVRAS-CHAVES: Convivência com semiárido. Empoderamento. Mulheres

Introdução

A água é a base do desenvolvimento adequado de um ambiente, garantido primordial 
a sobrevivência dos seres vivos ali inseridos. A sua presença garante diretamente condições 
socioeconômicas nas comunidades, especialmente nas rurais. No semiárido brasileiro, maioria 
das comunidades rurais convivem em um cenário crítico de escassez hídrica, o que afeta 
diretamente o desenvolvimento da agricultura, principalmente a de base familiar.

Com o passar dos anos, os indivíduos desenvolveram meios que possibilitaram aos tra-
balhadores rurais o convívio com a seca, através do armazenamento da água, garantido uma 
possibilidade de permanência do trabalhador/a rural no campo. As atividades primordiais para 
vida, como a água para beber e cozinhar são garantidas com políticas públicas que pautam uma 
alternativa de desenvolvimento sustentável para o meio rural brasileiro. 
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A produção de alimentos através da agricultura familiar garante uma parcela do 
consumo alimentar desses agricultores, assim como também possibilita uma geração de renda. 
A diversidades de alimentos presentes nesse modelo produtivo é a essência da agricultura 
familiar no semiárido brasileiro, o que reforça e garante a soberania e segurança alimentar dos 
territórios. Em Araçuaí-MG, município localizado no semiárido mineiro, a agricultura familiar 
é um importante setor, pois garante o abastecimento de alimentos e renda nas comunidades 
rurais por meio da feira livre local na cidade. 

Este trabalho tem como intuito mostrar o papel das agricultoras familiares perante 
as políticas públicas de convívio com a seca e o seu processo de empoderamento em uma 
comunidade rural no município de Araçuaí-MG. Analisando a atuação das trabalhadoras rurais 
na execução dessas políticas públicas, os impactos observados após a implementação e na 
relevância da continuidade delas. 

Dessa forma, o artigo analisa a percepção das agricultoras contempladas por alguns dos 
programas da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), que faz gestão de recursos Federais 
e Estaduais, articulados numa execução em rede. A ASA é constituída por mais de três mil 
organizações da sociedade civil de distintas naturezas, tais como: sindicatos rurais, associações 
de agricultores e agricultoras, cooperativas, ONG’s, Oscip entre outras. Tais  programas como 
o P1MC (Programa Um Milhão de Cisternas Rurais) e o P1+2 (Programa Uma Terra e Duas 
Águas) estimula a formação e a mobilização social por meio da construção de tecnologias 
sociais de captação e uso da água racional da chuva. 

Metodologia 

A pesquisa em questão foi desenvolvida em algumas comunidades rurais no município 
de Araçuaí, no médio Jequitinhonha. No entanto, para análise dos dados desse artigo será feito 
um recorte específico na comunidade Vargem João Alves, conforme os relatos das agricultoras 
familiares participantes desse trabalho. A metodologia utilizada  foi a pesquisa qualitativa de 
caráter exploratório, visto que o estudo exploratório será a primeira etapa de investigação para 
entender a realidade local. De acordo com Gil (2008, p.27) as ”pesquisas exploratórias são 
desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 
determinado fato”, sendo assim conforme o autor, o resultado final deste processo será o problema 
mais esclarecido. A pesquisa exploratória teve como suporte um levantamento bibliográfico. 
Dessa forma, o estudo de campo adotou como instrumento de pesquisa a observação simples e 
o grupo focal. 

O grupo focal foi realizado, primeiro pela facilidade de encontrar com vários agricultores 
da comunidade Vargem João Alves e algumas circunvizinhas, devido a realização de uma reunião 
da associação comunitária. Essa técnica foi utilizada após a reunião em questão, apresentando 
aos presentes e esclarecendo que o intuito desse instrumento de pesquisa seria para uma 
produção científica, que poderá  servir de avaliação das políticas públicas de convivência com a 
seca no meio rural, em especial em Araçuaí. É indubitável que para iniciar um grupo focal todos 
os participantes, no caso os agricultores presentes, tenham interesse em participar. Na ocasião 
todos presentes aceitaram participar, sendo o grupo constituído por 10 agricultores, contendo 
cinco mulheres e cinco homens, estando dois homens de comunidades circunvizinha. O grupo 
apresentava membros a partir dos 30 anos, mesmo que não tenha sido perguntado a idade deles. 
O diálogo foi realizado de forma alternada, iniciando por um homem e logo em seguida por uma 
mulher, a temática orientada com o grupo foi a mesma utilizada durante a entrevista por pautas. 
Para condução do grupo focal além do pesquisador, teve a presença de uma ex-funcionária da 
Caritas Diocesana Araçuaí-MG, que já era conhecida pela maioria dos presentes. As questões 
norteadoras para o desenvolvimento dos relatos dos agricultores no grupo focal foi feita por 
meio da temática relacionada das políticas públicas de convivência com a seca, por meio das 
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seguintes perguntas: Como era o convívio com a seca antes da cisternas? Qual foi o principal 
impacto da construção da cisterna? É possível conviver com a seca? Como avalia as entidades 
e ONG’s que executaram as políticas públicas de convívio com a seca?.

Fundamentação Teórica

Semiárido Mineiro

As regiões do semiárido são definidas pela aridez do clima, pela deficiência hídrica 
marcada principalmente pela escassez das chuvas e de solos pobres em matéria orgânica. No 
semiárido mineiro do Vale do Jequitinhonha, as chuvas são concentradas e distribuídas de forma 
irregulares durante o ano, assim como no município de Araçuaí. Sobre os dados climáticos, 
Araçuaí apresenta as seguintes médias anuais: Temperatura de 22,11°, índice pluviométrico de 
716,73 mm, evapotranspiração de 1.068,46 mm. De uma forma simplória ao comparamos os 
valores médios anuais da precipitação com a evapotranspiração, fica evidente o déficit hídrico 
no município (SOARES et al., 2018; MARTINS, 2017). 

O semiárido também tem sido historicamente e socialmente marcado pelas contradições 
e injustiças sociais, possuindo os piores indicadores sociais nas áreas de saúde, educação e renda 
em relação à média nacional. A pobreza e a miséria no semiárido brasileiro historicamente tem 
sido relacionado com a existência das secas, fenômeno natural e cíclico nesta região, que acorre 
devido à escassez das chuvas, desde a sua distribuição espacial e temporal (ASA BRASIL, 
[2017] e SILVA, 2006). O entendimento sobre a seca e suas consequências para a produção 
agropecuária e para sobrevivência da população local, desprezou “o modo de ocupação do 
espaço, de exploração dos recursos naturais e de subordinação da população”, segundo Silva 
(2006, p. 471). 

Por mais que as condições naturais sejam importantes na determinação do desempenho 
dos trabalhadores rurais, não são poucas as situações que os limites físicos foram superados 
pela capacidade organizativa, ou seja, pela construção de uma rede de relações que possibilita 
ampliar as possibilidades de valorização do trabalho local (ABRAMOVAY, 2000). A sociedade 
civil juntamente com os governos, no decorrer dos anos, desenvolveram tecnologias sociais e 
políticas públicas que favoreceram os trabalhadores e trabalhadoras rurais em poder viver e 
trabalhar nessas áreas.

Agricultura familiar no Vale do Jequitinhonha

A agricultura familiar no Vale do Jequitinhonha é definida primeiramente pelo modo 
de trabalho familiar, combinando a energia do trabalho de todos os membros da família, tendo 
como guia a reprodução e a conservação da unidade de produção, mesmo em um cenário de 
escassez material e a divisão da terra. Os agricultores da região possuem um vasto conhecimento 
tradicional no manejo da produção agrícola e da utilização dos recursos naturais (RIBEIRO et 
al., 2013). A agricultura familiar na região sempre desenvolveu táticas de reprodução social 
fundamentadas nas relações sociais com princípios de colaboração, que orientam as práticas 
econômicas e representações camponesas. Os agricultores familiares da região em sua essência 
trabalham no campo para sobrevivência familiar, somada a outras atividades produtivas e com 
a migração temporária. O perfil do camponês da região é baseado na organização coletiva 
e do grupo doméstico consolidado nas redes de solidariedade, que em sua vez, sustentam e 
dão sentido na forma de organização, sendo essencial para reprodução e manutenção da terra 
pelas famílias (MAIA e LOPES, 2013). O termo família nas comunidades rurais da região é 
relacionado conforme Ribeiro et al. (2014, p. 369) “ao domínio da terra que se herda, explora, 
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molda e reproduz”.
A região é marcada pela diversidade de sistemas agrícolas e regimes agrários, mas tendo 

domínio da pequena unidade familiar. Os agricultores usam a terra em sistemas de produção 
baseado no pousio4, produzindo mantimentos para sua sobrevivência alimentar, trocas com a 
vizinhança e para os circuitos urbanos curtos de comercialização5 (RIBEIRO et al., 2014). Em 
relação a produção dos agricultores, os alimentos “vindo da lavoura ou beneficiado na indústria 
doméstica rural é considerado mais forte, mais sadio e mais limpo; enfim, mais adequado”, 
segundo Ribeiro et al. (2014, p. 374). Mesmo com baixos índices pluviométricos na região, nas 
unidades domésticas rurais familiares, é comum que nos quintais ocorram o cultivo de hortas, 
frutas e outras culturas em pequena e média escala, além da criação de animais de pequeno 
porte.

Políticas públicas de convívio com a seca

A política pública tem como finalidade reduzir as desigualdades sociais existentes nas 
comunidades, sendo elas “econômicas, raciais, de gênero, cultural, entre outras, dando a todos 
um tratamento específico conforme suas necessidades”. As políticas públicas só serão positivas 
se respeitarem as características locais, facilitando assim o desenvolvimento econômico, social 
e ambiental. É essencial que esse processo seja participativo, tendo a presença da população 
local independente das diferenças existentes (HERMANY e RODEMBUSCH, 2010, p.88).

As políticas de convivência com a seca, apresentam-se como um alternativa de enfre-
tamento e superação das problemáticas sociais, econômicas e ecológicas, além de serem uma 
crítica ao pensamento e à política de combate à seca e ao modelo de modernização econômica 
conservadora. Essa alternativa recebeu contribuições resultantes do debate sobre o desenvolvi-
mento sustentável, com a valorização da diversidade cultural, das identidades e dos territórios, 
e que se tem construindo um novo paradigma civilizatório (SILVA, 2006).

O semiárido brasileiro possui grande déficit hídrico, o que é um desafio para quem 
vive da agricultura e da criação de animais na área. São justamente os assalariados rurais, 
pequenos produtores e agricultores familiares os que mais sofrem as consequências das secas 
no Semiárido. Mas através das políticas públicas de convívio com a seca esse desafio tem 
sido enfrentado pelas famílias agricultoras através do armazenamento de água da chuva por 
meio das diversas tecnologias sociais6. A água acumulada tem como finalidade para o consumo 
humano e também para o uso para trabalho no campo como na agricultura e na criação animal 
(SILVA, 2017).

O P1MC e o P1+2

O Programa de Formação e Mobilização Social para a convivência com o Semiárido 
- Um milhão de Cisternas Rurais (P1MC) foi o primeiro programa desenvolvido pela ASA 
BRASIL, que visa atender a necessidade primordial da população rural que é a água para beber. 
O P1MC garante o acesso à água de qualidade, através do armazenamento da água da chuva 

4  Trata-se de uma das técnicas agrícolas mais antigas, utilizada para preservação da terra, deixando uma 
área sem cultivo por um período para restabelecer (terra em descanso) os nutrientes. Nessa área não ocorre manejo 
de nenhuma lavoura (CIRNE; DE SOUZA, 2014).
5  O conceito de circuito curto se refere a uma proximidade entre produtos e consumidores, podendo no 
máximo existir um terceiro sujeito, tendo a figura de um intermediário. Portanto nos circuitos curtos pode ser rea-
lizado a venda de duas formas: a direta (produtor entrega mercadoria direto para ao consumidor) ou a indireta via 
um único intermediário. (DAROLT; LAMINE; BRANDEMBURG, 2013).
6  Para saber mais sobre tecnologia social, consulte Dagnino (2009).
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em cisternas construídas em placas de cimento ao lado da residência da família rural. Com esse 
programa é eliminado o sofrimento do deslocamento de quilômetros para buscar água para 
fazer um café, cozinhar e beber (ASA BRASIL, [201-]a).

As cisternas possuem capacidade de 16 mil de água, um volume satisfatório para 
abastecer uma família de até seis pessoas, no período de estiagem de até oito meses. A captação 
da água ocorre por meio da água de chuva que cai no telhado da residência e escoa para as calhas, 
que logo em seguida é direcionado para a cisterna. Essa tecnologia social é acompanhada por 
bomba manual para retirada da água, placa de identificação, calhas, tampas, coadores, telas de 
proteção e cadeados. Todas as cisternas são georreferenciadas (ASA BRASIL, [201-]a).

O Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), foi criado para ampliar o estoque de água 
das comunidades rurais com a finalidade do desenvolvimento da agropecuária local. O programa 
tem esse nome pois é necessário que a família rural contemplada tenha uma estrutura mínima 
para produção, espaço para o plantio e criação dos animais, a terra, e a água para manutenção da 
vida das plantas e dos animais. O P1+2 integra o Programa de Formação e Mobilização Social 
para a Convivência com o Semiárido, da ASA. Esse programa-guarda-chuva congrega também 
o Programa Um Milhão de Cisternas, o P1MC (ASA, [201-]b).

O programa tem como objetivos a promoção da soberania e a segurança alimentar e 
nutricional das famílias rurais e proporcionar a geração de emprego e renda para as mesmas. A 
estratégia adotado para concretização dos objetivos se faz por meio de estímulos na construção 
de processos participativos para o desenvolvimento rural do Semiárido brasileiro (ASA, [201-]
b). Atualmente o P1+2 trabalha com uma variedades de tecnologias sociais que captam e 
guardam água da chuva para produção de alimentos, a escolha do tipo de tecnologia leva em 
consideração as características do local onde serão executadas, além da relação do manejo 
adotado pela família na produção dos alimentos.

Empoderamento

  O conceito de empoderamento, embora seja polissêmico e tenha diversas correntes de 
reflexões a respeito, foi um dos pontos de partida deste artigo para compreender a participação 
das mulheres nas políticas públicas de convívio com a seca.  O empoderamento segundo Baquero 
(2001) tem tido visibilidade crescente desde da década de 90, visto que o termo se origina da 
língua inglesa “empowerment” e emerge especialmente a partir dos movimentos sociais no 
período de 1970 , principalmente dentro dos movimentos feministas na luta por direitos civis 
(CARVALHO, 2004).
 Diante disso, pode-se compreender que o empoderamento tem obsorvido significações 
com relação a construção de potencialidades, no que tange o aumento de informação e 
conhecimento, com o objetivo de que exista uma participação real e simbólica que viabilize 
a democracia. Nesse sentido, de acordo com as abordagens de Gonh (2004), o significado 
de empoderamento no Brasil, refere-se especialmente ao processo de mobilizações e ações 
impulsionadas a promover e impulsionar grupos e comunidades no sentido de seu crescimento, 
autonomia e melhoras nas condições de vida, que só serão possíveis  por meio de uma visão 
crítica da realidade social, que estes sujeitos estão inseridos. Em suma, quando nos referimos 
ao empoderamento das trabalhadoras rurais no processo de participação social, compreende-
se  que há uma relação desses fenômenos com o termo poder enquanto relação social, que de 
acordo com Deere e León:

O poder condiciona a experiência da mulher em duplo sentido: é uma fonte de sua 
opressão quando o objetivo de abuso e uma fonte de emancipação em seu uso. As 
relações de poder podem significar dominação, mas também podem ser um mecanismo 
de resistência ou tomada de poder sobre formas existentes do mesmo. (2002, p. 53)
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O poder é, portanto, um aspecto chave no processo de empoderamento, visto que 
segundo Herriger (2006) essa dimensão desse fenômeno que implica nas transformações das 
estruturas socias, pois  é onde se encontra no desenvolvimento de competências a capacidade de 
encarar situações difíceis. Para tanto, entende-se que o papel dos governos em âmbito municipal, 
estadual e federal são atores essenciais na geração de estruturas propícias no desenvolvimento 
de estratégias de empoderamento.  A título de exemplo dos recursos que baseiam os processos 
de empoderamento está a criação e melhora de estruturas de participação da sociedade 
civil, a governança eficiente, a garantia de direitos humanos, o desenvolvimento propício à 
superação da pobreza e a mudanças significantes das condições e das políticas socioeconômicas 
(WALLERSTEIN, 2006; KLEBA; WENDAUSEN, 2009).
 Diante do exposto, é indubitável que há uma relação do empoderamento com a 
participação social, sobretudo se entendermos que é no território que se localizam instituições 
importantes para o cotidiano da comunidade. É ali que se concentram energias e forças sociais, 
e onde é gerado capital social, como solidariedade e coesão social, “forças emancipatórias, 
fontes para mudanças e transformação social” (GOHN, 2004, p. 24). 

Resultados e conclusões finais 

As Políticas Públicas aqui tratadas serão o P1MC e o P1+2. O P1MC, que tem como 
objetivo o atendimento da necessidade primordial da população rural que é a água para beber. 
O P1+2, foi elaborado para ampliar o estoque de água das comunidades rurais com a finalidade 
de desenvolvimento da agropecuária local. Nesse sentido as agricultoras foram protagonistas 
em todo o processo e implementação dessas políticas públicas, principalmente pela ausência 
dos homens que se encontravam fora da comunidade à trabalho em outras regiões pelo país. 
Com isso é importante enfatizar que as mulheres tomaram frente na construção das tecnologias 
sociais desde a elaboração da argamassa, fabricação das placas e na construção das cisternas. 

Pode-se observar nas pesquisas exploratórias, que outrora a chegada das políticas 
públicas de convívio com a seca, a escassez de água, afetava sobretudo às mulheres,  pois havia 
um aumento na jornada de trabalho, principalmente devido a falta de água nas residências. Nesse 
sentido as  atividades domésticas como lavar roupa, só era possível através do deslocamento 
dessas mulheres para outras localidades, havendo situações que elas chegavam a  percorrer 
quilômetros a pé, para conseguir levar água para suas respectivas moradias, deixando o 
trabalho ainda mais exaustivo. Convém destacar, que conviver com o semiárido trazem grandes 
desafios, sobretudo para a população rural, impactando diretamente na dignidade humana 
desses indivíduos, no que tange às condições  mínimas de sobrevivência. Como por exemplo, 
a alimentação, que pode estar prejudicada com os longos períodos de estiagem, especialmente 
em um local que a população depende do que produz.  

Após a implementação dessas políticas públicas em questão, houve grandes mudanças 
na qualidade de vida dessas famílias, principalmente na vida das mulheres, devido a facilidade 
no acesso a água, além da possibilidade de produções agrícolas no território, contribuindo na 
soberania alimentar e na permanência dos agricultores e agricultoras em seu local natural de 
moradia e de trabalho.  Em todos os momentos dessa pesquisa, na comunidade Vargem João 
Alves, os agricultores/as falavam com bastante animação, sendo perceptível a alegria estampa-
da em suas faces e na entonação, sobre seus quintais serem bastantes ricos na diversidade do 
cultivo realizado por eles, mesmo que a sua produção seja reduzida, ficando claro na fala de um 
dos agricultores: “[...] podemos dá um passeio no quintal e ver que não tem de tudo, mais de um 
pouquinho você acha um pouco [...]”.
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O programa P1+2 resultou em melhorias na produção de alimentos advindos dos quin-
tais das agricultoras, o que contribuiu para economia dessas famílias, pois alguns alimentos 
antes comprados nos mercados locais, começam a ser produzidos em casa. Uma agricultora por 
exemplo, relata que com a existência da água através do P1+2, ela tem a possibilidade de regar 
com mais frequência alguns tipos de hortaliças, verduras e frutas para o autoconsumo. Outro 
ponto interessante, trata-se que a partir desse programa, começa a existir produções mais fartas, 
fazendo com que o excedente produtivo desses alimentos sejam escoados para comercialização 
na feira livre de Araçuaí, nesse sentido a produção deixa de ser apenas para subsistência alimen-
tar para um complemento de renda. A escolha por qual cultivo deve ser realizado nos quintais 
parte também das decisões familiares, o que reforça o debate em torno da soberania alimentar 
que garante aos agricultores e agricultoras o poder de decisão sobre qual o tipo de alimento para 
consumo, no modo de produção mais sustentável o que resulta em uma produção mais saudável 
e sem o uso de venenos. 

Em uma rápida visita a um desses quintais foi possível detectar a riqueza na diversidade 
desse cultivo, como: alface liso, alface americano, coentro, beterraba, abóbora, jurubeba, cebo-
linha, pimenta, tomate, maxixe, almeirão, quiabo, feijão de corda, milho, umbu, urucum, cana, 
mandioca, manga, banana, coco, maracujá, mamão, caju e graviola, conforme a figura 1. Outro 
ponto também observado é o uso consciente da água no manejo agrícola, fazendo assim melhor 
aproveitamento da água através das curvas de nível7, técnica essa ensinada aos agricultores da 
comunidade pela Cáritas Diocesana de Araçuaí, conforme informação enfatizada pela maioria 
dos participantes dessa pesquisa.

Figura 1 – Produção agrícola em um quintal da comunidade Vargem João Alves.

A) Diversidade de plantas frutíferas e ou-
tras plantas.

B) Diversidade de hortaliças. 

Fonte: do próprio autor, 2018.

Essas políticas públicas tem como principal característica a descentralização e demo-
cratização da água no meio rural por meio de tecnologias sociais, ao invés das grandes obras 
hídricas que em sua maioria são construídos em terras particulares, privilegiando os grandes 
empreendimentos rurais. Essas políticas públicas proporciona um grande impacto para as famí-
lias rurais ao transformar elas de dependentes a gestores de sua própria água (ASA, [201-]a). 

Para tanto, a produção de alimentos para o autoconsumo e a geração de renda oriunda do 
excedente produtivo, se torna uma possibilidade para a emancipação e para o empoderamento, 

7  Técnica agrícola que tem como base o uso do perfil topográfico do terreno. Essa técnica ajuda na 
conservação do solo contra erosões e contribui no melhor aproveitamento da irrigação e do escoamento da água 
pluvial, facilitando também a infiltração da água no solo.
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assim como o processo de participação social promovido por essas políticas públicas de 
convívio com a seca. Nesse sentido, vale destacar que o empoderamento conforme Gohn 
(2004), gera um processo de estimulação às potencialidades dos indivíduos para melhorarem 
a sua própria condição de vida de forma imediata. Diante disso, foi possível compreender que 
o empoderamento das mulheres no campo corrobora no esclarecimento de alguns direitos, 
autonomia e na capacidade de fazer suas próprias escolhas, sejam elas sociais, políticas e 
econômicas, que muda a condição de vida não só no individual, mas também no coletivo.
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