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RESUMO

A falta de planejamento das cidades tem gerado questões de ordem ambiental, social e econômica. Na atualidade, observa-se um envolvimento da própria sociedade na busca

de soluções para seus problemas. A Tecnologia Social constitui um elo estabelecido pelo conhecimento e suas aplicações, tornando-se uma ligação prática, real e concreta entre

os problemas sociais e suas soluções. Trata-se de um conceito em construção, que remete a uma proposta inovadora de desenvolvimento sustentável, considerando a

participação coletiva no processo de organização, ampliação e implementação, conforme site da Fundação Banco do Brasil. As tecnologias Sociais se apresentam pelo

planejamento, técnicas ou métodos reaplicáveis que representem efetivas soluções de transformação social. Assim, na região entre o norte e noroeste de Minas Gerais,

conhecida como sertão e semiárido mineiro, os desafios são vencidos aos poucos, por meio das tecnologias sociais em políticas públicas. Esse trabalho tem como objetivo

apresentar as principais tecnologias sociais que reduzem os impactos ambientais e preservam o meio ambiente, para melhoria da qualidade de vida nas comunidades da região.

Acredita-se na união dos conhecimentos acadêmicos, saberes populares, projetos e recursos locais, para adequação de tecnologias sociais. A metodologia utilizada se constitui

em revisão bibliográfica descritiva, cujos conteúdos são apresentados sobre uma análise qualitativa. Para Gil (2007, p. 44), os exemplos mais característicos desse tipo são de

investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema. Para tanto, apresenta-se a conceituação dos temas

abordados (sertão mineiro, tecnologia social e sustentabilidade) e os exemplos de tecnologias sociais conforme objetivo proposto. A palavra “sertão” transmite a percepção de

vazio demográfico e econômico com presença de populações tradicionais e de vegetação com estética pejorativa. Essas atribuições justificaram o processo de avanço da

fronteira agrícola e da exploração nas regiões dos cerrados, concebidas como sertões. Consequentemente, os cerrados e a população sertaneja que habitavam essas regiões

sofreram profundas transformações. “A origem do termo, possivelmente, expressa essa noção do expansionismo europeu, a constituir-se como centro que visa civilização para os

vários “sertões” a serem conquistados.” (RIBEIRO, 2000, p.56). Define-se tecnologia social como procedimento ou método, capaz de solucionar algum tipo de problema social e

que atenda aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e geração de impacto social. “Tecnologia Social é o resultado da ação de um coletivo de produtores

sobre um processo de trabalho que, em função de um contexto socioeconômico e de um acordo social que legitima o associativismo.” (DAGNINO, 2011, p.1). Quanto ao termo

sustentabilidade, utiliza-se a definição do Relatório Brundtland (1987) para o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente sem

comprometer a possibilidade das próximas gerações atenderem as suas. A carência de água na região do semiárido é constante e como solução adotou-se um modelo

genuinamente brasileiro de construção de cisternas com placas pré-moldadas. O projeto foi executado pela ASA - Articulação no Semiárido, em políticas públicas, implantando

mais de mil unidades no Brasil. As cidades do norte e nordeste de Minas Gerais foram contempladas com a participação de associações locais e projetos sociais. A qualidade e

quantidade de água melhoraram a condição de vida da população, inclusive com aumento de horticultura nas comunidades afetadas pela seca. “Trata-se de um projeto que

pressupõe o envolvimento da comunidade local na construção do reservatório, com efeitos multiplicadores em termos de renda, emprego e elevação da qualidade de vida e da

produtividade agropecuária” (KLIASS, 2012, p.1). Outro exemplo é o biodigestor denominado Sertanejo, por ter aplicabilidade nas comunidades do sertão mineiro. É uma

tecnologia social que apresenta aspectos de inovação, reaplicabilidade e sustentabilidade, preservando o meio ambiente. O sistema produz biogás a partir de esterco animal, o

qual é utilizado em fogões para a preparação da alimentação familiar. Tem grande relevância devido a sua simplicidade de manutenção e manejo, baixo custo econômico de

instalação, substituição do gás butano pelo biogás, redução de emissão de gás metano e gás carbônico na atmosfera e produção de adubo orgânico. Por fim, Araujo (2008)

apresenta-se a tecnologia social barraginhas, apoiada em políticas públicas, que vêm resolvendo questões ambientais em vários municípios do norte e noroeste de Minas Gerais.

São mini-açudes para captação de água de chuva que utiliza o esforço físico dos membros da comunidade ou poucas horas de maquinário. Entre os benefícios diretos do

sistema, estão a elevação do nível do lençol freático, o controle de erosões e de voçorocas e o ressurgimento de vegetação ciliar, e podem ser observados em pouco tempo.

Conclui-se que as tecnologias sociais de cisternas de placas pré-moldadas, de biodigestores e de barraginhas são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do semiárido

e do sertão mineiro. As políticas públicas devem compor o plano de gestão de regiões com características semelhantes, incentivando às tecnologias sociais. As instituições

acadêmicas e tecnológicas, institutos e ONGs poderão contribuir nas atividades em parcerias com as comunidades, tornam assim, as tecnologias sociais adaptadas e

disponibilizadas para promover o desenvolvimento sustentável em comunidades do sertão mineiro.
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