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RESUMO 
 
Ações diversas de organizações articuladas coletivamente no 
Semiárido conseguiram levantar demandas da região e colocá-
las na agenda governamental. Assim se deu a criação e 
consolidação do P1MC – Programa Um Milhão de Cisternas 
Rurais no Semiárido brasileiro. A ASA – Articulação no 
Semiárido desempenhou um importante papel na condução do 
P1MC, formulando metodologias que envolvessem os 
beneficiados na implantação e compreensão do programa, 
exemplo do curso de Gerenciamento de Recursos Hídricos –
GRH, que pra além de uma formação técnica sobre cisternas, é 
um espaços que se discute cidadania, valorizando e 
sistematizando as experiências populares de organização e de 
convivência com o semiárido.  
 
Palavras-chave: Política Pública. Agenda governamental. 
Metodologias, Cidadania.  
 
ABSTRACT 
 
Several actions, collectively articulated by organizations in 
semiarid, managed to raise demands of the region and put 
them on the government agenda. So did the development and 
consolidation of P1MC - Program One Million Rural Cisterns in 
the Brazilian semiarid region. The ASA (Articulation in the 
Semi-Arid) played an important role in driving P1MC, 
formulating methodologies involving the beneficiaries in the 
implementation and understanding of the program. As an 
example, there’s the "Water Resources Management" - GRH, 
which in addition to a technical background on tanks, are 
spaces that discusses citizenship, valuing and collecting social 
experiences of organization and coexistence with the semiarid 
region. 
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INTRODUÇÃO 

 O conceito de Política Pública é muito utilizado no discurso de gestores e das 

lideranças da sociedade civil, mas tem sido pouco examinado no que tange sua elaboração 

e alguns aspectos de sua execução, como por exemplo a trajetória e história de vida dos 

atores envolvidos nas diversas ações. 

 As políticas públicas surgem em dado momento em que a sociedade percebe que o 

Estado não deveria apenas garantir a ordem e segurança social, mas também se 

responsabilizar por serviços destinados a diminuir as desigualdades sociais.  

 Segundo Santos (2009) uma concepção que nasce ligada com a ideia de intervenção 

estatal, um conjunto de intervenções e ações do Estado orientado para a geração de 

impactos nas relações sociais, sendo as mais conhecidas às políticas públicas de educação, 

saúde, assistência social, transporte e habitação, entre outras.  

 De um modo geral essas ações e intervenções do Estado vêm sendo elaboradas e 

executadas pelos agentes públicos, em outras palavras, funcionários selecionados para 

compor a burocracia estatal. Essa visão limitada implica reconhecer a burocracia estatal 

como protagonista de todo um processo de construção e execução das políticas públicas, 

sendo que na Constituição de 1988 já se atribuem a outros atores sociais uma participação 

em toda elaboração e monitoramento do conjunto de processos que garantem as políticas 

públicas.  

 O Programa de Formação e Mobilização para Convivência com o Semiárido: Um 

Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) é um exemplo do reconhecimento de outros autores 

para além do Estado, na elaboração e execução de políticas públicas.  

 Este programa é fruto das ações de mais de setecentas organizações da sociedade 

civil que se congregam na ASA – Articulação no Semiárido Brasileiro, que atuam em uma 

proposta de Convivência com o Semiárido, e reivindicando a inserção dessa proposta à 

esfera pública.  

 O Programa teve início no ano de 2000, consistindo na construção de cisternas para 

a coleta de água para o consumo humano na região semiárida, abrangendo Alagoas, Bahia, 

Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Minas Gerais. (ASSIS, 

2012). 

 Para além da construção de cisternas, o P1MC propõe também a capacitação das 

famílias envolvidas, a partir da realização de cursos de GRH – Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, que para além de capacitar as famílias sobre a parte técnica da condução das 



 

 

                  

cisternas, são espaços de valorização e sistematização de experiências de organização 

popular, discutindo-se cidadania e convivência com o semiárido.   

O P1MC é um programa que merece destaque pelo fato de ter sido proposto e 

executado pela sociedade civil, alcançando apoio do poder público e atingindo resultados 

significativos. Desde que surgiu até março de 2014, o P1MC construiu 523.654 cisternas, 

beneficiando mais de 2 milhões e 250 pessoas. Para além de promover a democratização 

da água, o P1MC provoca mudanças sociais, políticas e econômicas significativas no 

Semiárido.  

Nos próximos parágrafos apresentaremos reflexões a cerca do P1MC, considerando 

as leituras e vivências dos autores, que contribuíram como monitores em módulos do curso 

de GRH em comunidades rurais na região do Cariri, estado do Ceará.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 Há muitas críticas de como os governos respondem a questão da seca. As medidas 

tomadas, quase sempre, são de caráter emergencial ou são as obras de “combate à seca”. 

Os Camponeses e suas organizações (sindicatos, igrejas. associações, ONG’s de 

assessoria e apoio) sempre contestaram essas ações exigindo que tivessem um caráter 

permanente, atacando os problemas nas suas raízes.  

 Em 1993 quando mais uma seca atingia o semiárido, trabalhadores rurais ocuparam 

a sede da SUDENE, exigindo providências eficazes. A partir daí iniciou-se um rico processo 

de discussões envolvendo centenas de organizações da sociedade civil, que culminou com 

o Seminário “Ações Permanentes para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro”. Todas 

as organizações envolvidas apontavam que era possível e deveria ser a assegurada à 

convivência de homens e mulheres com o semiárido a partir de medidas e políticas com o 

objetivo de corrigir as distorções estruturais e seculares, responsáveis pela perpetuação da 

miséria e da pobreza no meio rural. Assim, nasce o Fórum Nordeste, que se propôs a 

elaborar um programa de ações permanentes e medidas a serem executadas pelos 

governos para o desenvolvimento sustentável do semiárido (DUQUE, 2008). 

 Nos estados, a discussão prosseguiu a partir das preocupações de algumas 

organizações em dar continuidade ao debate iniciado no Fórum, assim na Paraíba, se 

organizou o “Seminário sobre o Semiárido”, marco de fundação da Articulação do Semiárido 

na Paraíba – ASA/PB, que começou atuar como sujeito político contestando as formas de 

apoio destinadas aos trabalhadores rurais, baseadas no assistencialismo e clientelismo, 



 

 

                  

propondo outra política agrícola para o Brasil. Este processo aconteceu em outros estados, 

pautando a convivência com a seca e promovendo uma rica troca de experiências.  

 Assim criou-se e consolidou-se o conceito de “convivência com o semiárido” em 

oposição ao conceito difundido por governos passados e outras instituições “a luta contra a 

seca”. A sociedade civil mobilizou-se, motivando a formulação, difusão de tecnologias e 

modelos organizativos que seriam base de um novo modelo de gestão para os desafios do 

semiárido. Um modelo que valoriza o saber popular e o aprimora com o saber cientifico.  

 Em 1999 aconteceu no Brasil a COP 3 – 3ª Conferencia das Partes da Conversão de 

Combate a Desertificação e à Seca, organizada pela Organização das Nações Unidas - 

ONU, e neste ano o semiárido passou por uma grande seca, diante disso diversas 

organizações da sociedade civil participaram da Conferencia criando um Fórum Paralelo, ali 

se congregou Igrejas, ONG’s, Sindicatos e Associações, que trazendo suas experiências 

dos diversos estados criam a Articulação do Semiárido Brasileira – ASA Brasil, divulgando a 

“Declaração do Semiárido” em torno do princípio da convivência no espaço geográfico e 

social do semiárido (ASSIS, 2012). 

 

1. CISTERNAS E A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

 

 Os encontros das várias organizações discutindo a convivência com o semiárido foi 

marcado também por uma rica troca de experiências. Em 1993, na Paraíba, houve a 

divulgação das cisternas de placa, cujo modelo foi encontrado na Bahia (DUQUE, 2008). 

 Uma tecnologia simples e barata que resgata a prática camponesa tradicional de 

estocar água, visa à captação e o armazenamento pela água da chuva, o bem mais 

precioso do semiárido.  

 Capta-se a água, vinda dos telhados, e utiliza-se para beber e cozinhar, o 

equipamento é construído, em sua maioria, com a participação de trabalhadores das 

comunidades com a participação das famílias beneficiadas. É uma tecnologia valorizada 

pelas famílias, pois poupa o tempo para apanhar a água, tarefa em geral desempenhada 

pelas mulheres, que tinham a saúde prejudicada pelas longas caminhadas com latas na 

cabeça. Também melhora a saúde da população em geral, especialmente crianças, 

afetadas por doenças provocadas pela contaminação da água de barreiros e riachos.  

 As cisternas de placa têm muita importância para a convivência com o semiárido, 

consiste em uma possibilidade concreta de ação que traz benefícios à população, que 

impulsiona e dá visibilidade à articulação e às ações de convivência com o semiárido. 

 Diante disso a ASA empenhou-se na elaboração de um programa de construção e 



 

 

                  

divulgação de cisternas que veio se chamar P1MC (Programa de Formação e Mobilização 

para a Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais).  

 

2. O P1MC 

 

As Políticas implementadas contra a seca, até então, não traziam resultados 

positivos. A Declaração do Semiárido trazia dados sobre esses programas, onde haviam 

gastos elevados, mas com pouca ou nenhuma perspectiva de resolução definitiva dos 

problemas. Comunidades passavam sede à beira de grandes açudes, mostrando as 

limitações dos programas e obras de combate à seca. 

Em 1998/1999 ocorria uma grande seca, que foi considerada a pior seca do século, o 

P1MC começou a ser negociado nesse contexto de grande seca. Havia um clima propício 

para se tratar esse assunto, a opinião pública, as pressões de grupos geravam uma 

situação de debates e busca de soluções, e ao mesmo tempo chamava a atenção 

governamental, influenciando a existência de uma situação institucional favorável a receber 

o programa. (ASSIS, 2012) 

Naquele contexto que se discutia o P1MC os dados sobre a questão da seca eram 

alarmantes, indicadores como taxa de mortalidade, déficit público, e outros dados 

quantitativos recolhidos pela Unicef e Embrapa apontavam que a situação merecia atenção.  

A ASA assumia naquele momento o papel de mobilização e de apresentar ao poder 

público uma solução. Nesse momento mostra sua capacidade de mobilizar e influenciar a 

agenda governamental. Pra além dessa capacidade, havia também no cenário político uma 

troca do executivo, legislativo e ministérios, colocando nos espaços de decisão sujeitos que 

mesmo não tendo como prioridades as pautas da ASA, eram receptíveis a discuti-las.  

As cisternas já faziam parte do conjunto de tecnologias para convivência com o 

semiárido apresentados pela ASA. Mas as cisternas não surgem como uma ação por si, 

elas surgem como alternativa ao problema apresentado da seca, da falta de água e da 

necessidade de convivência com o semiárido.  

Segundo Assis (2012) logo após a COP 3, a ASA elabora um anteprojeto visando 

garantir a construção coletiva do P1MC. Com base nele, firma-se um convênio com o 

Ministério do Meio Ambiente em 2000 para a construção de quinhentas cisternas 

experimentais e a elaboração de um projeto executivo para o P1MC.  

As futuras ações só foram realizadas com o financiamento da Agência Nacional das 

Águas – ANA, para a construção de 12.400 cisternas, já incorporados elementos como a 

capacitação, comunicação e mobilização social.  



 

 

                  

 Em 2002, a ASA cria a “Associação Projeto Um Milhão de Cisternas” (AP1MC), uma 

organização da sociedade civil de interesse público – OSCIP. Era a organização 

pertencente à ASA que assumia os convênios frente ao Estado, facilitando a realização de 

parcerias do Estado com organizações da sociedade civil.  

 Até no ano de 2002, com todo o êxito do programa, o P1MC só havia executado a 

construção de doze mil cisternas. Era um consenso de que para se chegar a construção de 

1 milhão de cisternas a articulação política deveria ser mais forte e extrapolar a condição de 

convênio com ministério.  

 Segundo ASSIS (2012) com o inicio do governo Lula, em 2003, a ASA buscava evitar 

que, como muitos outros programas, o P1MC terminasse ou sofresse atrasos até a 

conquista de espaço dentro da nova gestão, e com isso iniciou um intenso diálogo com os 

novos ministros.  

A ASA, a partir dessas articulações, foi chamada para apresentar o programa junto 

ao Ministério Extraordinário de Combate à Fome e Segurança Alimentar, que cria o 

Programa Fome Zero, onde o Semiárido e a questão da qualidade da água tem uma 

atenção especial. Fruto dessa articulação, o P1MC firma uma parceria para a construção de 

22 mil cisternas, em 2003, assinado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome – MDS, tirando o P1MC de ação isolada para figurar como programa no âmbito da 

política de maior destaque do governo federal. 

Após quatro anos do inicio de sua construção, o P1MC firma-se como uma política 

pública substancial. E em 2005 é criada a ação “Construção de Cisternas para 

Armazenamento de Água” inserida no Programa de Acesso à Alimentação, por meio da Lei 

Orçamentária Anual. A inserção deste projeto como uma ação governamental com dotação 

orçamentária, entre outras consequências positivas, propiciou que estudantes participassem 

da implantação de vários subprojetos, desde a mobilização até a construção comunitária, 

como veremos a seguir. 

 

 

3. CURSO DE GRH 

 

 Os autores do trabalho vivenciaram a implantação dessa política pública a partir do 

seu principio de mobilização social, contribuindo como monitores em módulos do Curso de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - GRH, capacitando agricultores beneficiados no 

município de Salitre, um dos municípios mais pobre e que mais sofre com a falta de água no 

interior do Ceará.  



 

 

                  

 Os módulos do curso geralmente acontecem nos finais de semana, cada um contava 

com a presença de quarenta agricultores aproximadamente, onde cada família beneficiada 

enviava no mínimo um representante. A participação majoritária era de mulheres, que é algo 

positivo, pois após a implantação da cisterna, seriam elas que mais estariam em contato 

com a cisterna de sua casa.  Para, além disso, possibilitava a participação de mulheres em 

espaços públicos, lhe retirando um pouco do contexto privado da residência.  

 Os principais objetivos do curso são: 1. Instruir sobre as técnicas de conservação da 

cisterna e da água, práticas que promovem a prolongação da vida útil dos reservatórios e do 

bem estar da família; 2. Discutir técnicas de convivências com o semiárido, políticas públicas 

adaptadas pra região, direitos e cidadania, produção agrícola e agroecologia, gênero, 

dificuldades enfrentados por jovens e mulheres, controle social das políticas públicas e 

associativismo. E tudo isso relacionado com as experiências locais dos agricultores e 

agricultoras participantes, para além de discutirmos os problemas da comunidade.  

 Os cursos se caracterizam como momentos de reflexão, compartilhamento e 

aprendizado das famílias. Poucas já tiveram acesso de participar de espaços formativos 

com esse caráter, pouco se tem acesso a informações sobre políticas públicas, direitos e 

reflexões sobre cidadania, mas é nítido um forte contentamento, envolvimento e integração 

das famílias nos cursos, que expressam entusiasmo por estarem sendo atendidas pelo 

programa. 

  Os monitores dos cursos tiveram um papel fundamental a cumprir na formação das 

famílias, esperava-se que tivessem domínio dos temas técnicos, como conservação da 

cisterna e cuidados com a água, mas também de temas sociais e políticos, como a questão 

de políticas públicas adequadas pra região, discussão de gênero, por exemplo. E para isso 

os monitores antes de seguirem para os cursos de GRH passavam por uma capacitação da 

ASA, onde também refletiram sobre metodologias com recursos didáticos que facilitaram o 

entendimento por parte dos beneficiados. 

 Os temas com maior integração dos participantes nos cursos são: Produção 

agroecológica e Gênero, onde trazem suas principais experiências do cotidiano, 

proporcionando assim um rico espaço de trocas de experiências e de reflexão.  

 Nos espaços sobre Agroecologia conseguimos aprofundar sobre a maneira de 

condução dos plantios e a produção, quase todos presentes eram agricultores e agricultoras 

familiares, com produção principalmente de subsistência, não utilizando agrotóxicos na 

maioria das vezes. Esse foi um dos momentos em que quase todos falavam, relatando seu 

jeito de lidar com a roça, com pragas, etc. Muitos têm criação de animais, também praticam 

apicultura e conseguem ter uma propriedade autossustentável, sem depender de subsídios 

externos. Muitos são praticantes da Agroecologia, mesmo não tendo nítido seu conceito e 



 

 

                  

não utilizando esse termo. Um dos pontos dessa discussão que mais observamos 

resistência é com a relação as queimadas, onde o monitor do curso tenta trazer um reflexão 

levantando elementos negativos, mas nunca colocando como uma imposição. 

 Na discussão de Gênero, observamos a forte participação das mulheres que 

relatavam suas dificuldades, seus dilemas e desigualdades nas relações com os homens. 

Ter na programação do curso um momento pra essa discussão é muito importante, pelo fato 

de ser nas comunidades rurais onde encontramos com mais força a submissão da mulher 

com um significativo número de casos de violência. Essa discussão não vinha no sentido de 

acirrar conflitos, mas de trazer a reflexão de que as mulheres têm direitos iguais, devem 

possuir peso de decisão igual aos homens dentro da comunidade. 

 No momento de discussão sobre políticas publicas, o histórico e a luta das 

organizações da ASA para conseguir pautar agendas governamentais com as demandas do 

semiárido, conseguimos observar um sentimento entre os participantes de reconhecimento 

dessa luta, reconhecendo a importância da organização social e da necessidade de uma 

maior intervenção popular na construção de políticas públicas. Esse é um momento que os 

agricultores também colocam os problemas da sua comunidade, e refletem sobre a 

organização e de estarem articulados em coletivo para terem mais força diante dos 

governos, tendo a possibilidade de conseguir suprir suas necessidades e anseios. 

 Os resultados da realização dos cursos de GRH, não se expressam apenas em 

metas de beneficiados, mas em termos qualitativos, na preservação das cisternas de 

maneira adequada, nos beneficiados conscientes de que política pública não é um mero 

favor do Estado, mas sim um direito seu, e que ele próprio articulado coletivamente na sua 

comunidade ou região tem capacidade e dever de pautar a agenda governamental e exigir 

políticas adequadas a suas necessidades e realidade. Outra consequência, que precisa ser 

melhor sistematizada e aprofundada, é o saldo organizativo da comunidade, que a partir de 

cursos de GRH, onde se discutem também os problemas da comunidade, os participantes 

passam a sentir a necessidade de se reunirem mais, sendo esses cursos um estimulo para 

a realização de assembleias comunitárias, e até mesmo criação de associações.  

 Os cursos de GRH contribuíram e vêm contribuindo para formação de novos sujeitos 

comunitários, que passam a acompanhar a condução do programa P1MC de uma forma 

diferenciada como acontece com outras políticas públicas, nesse caso se tornam sujeitos 

ativos, conscientes e não mais passivos, receptores.  

 

CONCLUSÃO 

 



 

 

                  

A constituição do P1MC enquanto política pública é fruto de uma caminhada onde 

aturaram diversos fatores, outros projetos podem percorrer caminhos distintos. O caminho 

para a institucionalização de políticas públicas pela sociedade civil não é claro, não existe 

um único nem um melhor caminho a ser percorrido por organizações que reivindicam 

demandas sociais.  

No caso estudado, fica clara a importância do papel desempenhado pelas 

organizações da ASA que expuseram as necessidades geradas pela seca, exigindo atenção 

dos governos, para a construção de um projeto de desenvolvimento do semiárido, que 

rompa com lógica de combate a seca.  

As ações desempenhadas canalizaram as demandas do povo do semiárido para a 

esfera pública, dando legitimidade para o tema da convivência com o semiárido. 

Comprovando que as ações articuladas coletivamente em torno de uma agenda particular 

de região, podem sim influenciar a agenda governamental.  

A participação social marca construção do P1MC, que ao ser implementado vem 

contribuindo para o fortalecimento das comunidades beneficiadas, que para além de 

melhorem de vida a partir do fato de conseguirem ter água limpa conservada em casa, 

passam a entender que para esse ganho material, foi necessárias lutas e pressão de 

diversos setores sociais, e a sua postura enquanto beneficiado deverá ser diferente, não 

apenas de assistido, mas de solidário e atuante na luta para que o P1MC permaneça 

beneficiando cada vez famílias, e que novas políticas públicas para o semiárido sejam 

colocadas em discussão.   
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