
Educação para a Convivência com o 
Semiárido

a zona rural do município de Poção, a 5 km do centro da cidade, encontramos a comunidade do Sítio NMassaranduba, onde aproximadamente 300 famílias vivem da agricultura familiar, artesanato e renda de 
renascença.  Nesta comunidade existe uma escola chamada Maria Epifania de Melo, uma das primeiras 

escolas existente no município, com 65 anos de existência.

A escola foi recentemente selecionada para receber o projeto Cisterna e Água de Reuso para Horta e Pomar em 
Escola Rural, uma parceria da Cáritas Diocesana de Pesqueira junto com a Fundação Avina, Revista Vogue e Dona 
Santa. O projeto beneficiou a escola com construção das  tecnologias sociais de captação e armazenamento de água 
das chuvas: uma cisterna de 52 mil litros  e o  sistema de reuso da água (bioágua) para produção de alimentos, onde 
cerca de 70% das águas cinzas da escola são reutilizadas após passarem por um sistema de filtros artesanais.  Além 
dessas tecnologias, os pais, os (as) alunos (as), os (as) professores (as) e funcionários (as) receberam capacitações 
sistemáticas sobre gestão de água;  produção e manejo de horta e pomar;  montagem e manutenção do bioágua. 
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O professor e diretor da Escola, Wildes de Araújo,50 
anos, há 15 anos leciona na mesma, e apresentou um 
pouco da história da comunidade escolar. Durante a 
conversa, falou da importância do projeto para 
comunidade e como ele vem mudando a realidade de 
todos (as). Segundo ele, a implantação do projeto tem 
transformado a vida da comunidade escolar, o 
envolvimento dos pais e dos alunos nas atividades da 
Escola, com a participação na organização e manutenção 
da horta.

 Wildes ainda reforçou “a agricultura familiar produz 
70% dos alimentos que vai pra mesa da população 
brasileira, lidar com a agricultura, junto com a 
educação, é reforçar o valor do homem do campo. 
Apesar de  ser um tema novo, a Escola se prepara para  
introduzí-lo nas práticas de Convivência com Semiárido 
e atividades diárias”, comenta.  

participaram de todo o processo de mobilização, 
capacitação e construção, e em cada etapa foi feita uma 
nova descoberta.  “Está sendo uma experiência única 
para todos”, conta Wildes.  

Para a comunidade foi uma surpresa saber que a água 
utilizada para lavar a louça, a do chuveiro, e do lavador 
de roupas poderia ser reutilizada para a produção de 
alimentos. Outro benefício desse projeto foi a de 
mostrar às crianças e jovens que é possível viver no 
campo de forma digna, sabendo utilizar as condições 
climáticas a nosso favor. 

A agricultura familiar é uma nova esperança para o 
homem e mulher do campo. Ensinar técnicas de 
convivência para as crianças é uma maneira de garantir  
um futuro mais próspero para o sertanejo, feliz  com 
fartura de alimentos sadios em suas mesas, sem uso de 
agrotóxicos e com mais saúde.

A equipe pedagógica da Escola está elaborando os planos 
de ação para trabalhar o tema Educação para Segurança 
Alimentar e Reuso de Água, que será implantado logo 
no segundo semestre de 2018. A comunidade, os (as) 
alunos (as), os (as) professores (as) e funcionários (as) 
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