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CAPÍTULO 10

EXPERIÊNCIA DA FUNDAÇÃO BANCO 
DO BRASIL COM AS TECNOLOGIAS 

SOCIAIS NO SEMIÁRIDO

Iriane Teresa de Araújo
Christiane Fernandes dos Santos
Rafaela Cristina Alves de Freitas
Lauro Cesar Bezerra Nogueira

1 INTRODUÇÃO

O movimento em torno do tema da tecnologia social (TS) tem crescido 
no Brasil nos últimos anos, em especial na região do Semiárido. Por 
ser uma região com inúmeras limitações e necessidades de técnicas de 
convivência com as condições dos hábitats, emerge a necessidade de 
técnicas produtivas adaptadas às limitações que o próprio meio lhe impõe.

Dentro desse contexto de convivência, as tecnologias sociais pas-
sam a ser consideradas uma ferramenta para a gestão social, a qual 
possibilita, em parte, ao indivíduo e à sociedade, um processo de 
emancipação como um todo e como apreciação dos métodos de se 
administrar. Para Duque (2016), trata-se de validar o conhecimento 
local por meio de soluções domésticas, utilizando-se da gestão fun-
damentada em procedimentos que lograram desenvolver, modificar e 
emancipar a sociedade. 

É valido salientar que a gestão social surge atrelada ao processo de 
redemocratização juntamente ao crescente interesse por melhorias 
sociais, e em regiões como o Semiárido esse tipo de ação torna-se 
importante num processo de convivência com as tecnologias sociais. 
As tecnologias sociais possuem um alinhamento entre o saber popular, 
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a organização social e o próprio conhecimento técnico-científico, e 
precisam ser efetivas e reaplicáveis, para, dessa forma, propiciar o 
desenvolvimento social em escala. 

Neste sentido, o presente capítulo tem como objetivo trazer uma 
reflexão conceitual das tecnologias sociais, abordando o caso da Fun-
dação do Banco do Brasil (FBB) e a importância dele para a região 
semiárida. Os procedimentos metodológicos adotados foram a utilização 
de dados e informações de fontes secundárias, por meio de pesquisa 
bibliográfica (em livros, jornais, revistas etc.), além de visitas em sítios 
oficiais, como o da FBB, entre outros.

2 Tecnologia social: origem e conceito

As primeiras discussões relacionadas à temática da tecnologia social 
surgiram na década de 1980, em meio às críticas tecidas ao movimento 
da Tecnologia Apropriada (TA), perdendo espaço posterior como meio 
ao plano tecnológico, sendo forma alternativa ao crescimento obser-
vada até então para países em desenvolvimento, quando se verificou 
em todo o mundo uma expansão do pensamento neoliberal. Foi nesse 
período que emergiram, por parte de vários atores, as discussões sobre 
as tecnologias sociais.

Entende-se por tecnologias sociais técnicas, materiais e proce-
dimentos metodológicos testados, validados e com impacto social 
evidenciado, criados a partir de necessidades sociais, com o fim de 
solucionar um problema social. Uma tecnologia social considera as 
realidades sociais locais e está, de forma geral, conexa às formas de 
organização coletiva, concebe soluções para a inclusão social e melho-
ria da qualidade de vida (LASSANCE JUNIOR; PEDREIRA, 2004). Já 
para Costa e Hoyler (2012, p. 5):

As Tecnologias Sociais, tidas enquanto técnicas, métodos ou ar-
tefatos produzidos na interação com a comunidade, tal que apre-

sentem efetivas soluções a demandas de uma localidade, quando 
incorporada como política pública, são representativas dessa nova 
arquitetura de vínculos entre Estado e Sociedade Civil.

Ambos os autores acima citados caminham na mesma direção 
quando definem tecnologias sociais. Santos (2000, p. 62-63) afirma 
existir uma relação natural do homem com as técnicas, na qual:

Toda relação do homem com a natureza é portadora e produtora de 
técnicas que se foram enriquecendo, diversificando e avolumando 
ao longo do tempo… As técnicas oferecem respostas à vontade de 
evolução dos homens e, definidas pelas possibilidades que criam, 
são a marca de cada período da história.

Enfatiza-se a perspectiva de que cidadãos, associações de bairro, 
empreendimentos de economia solidária, organizações não governa-
mentais, movimentos sociais e outras instituições da sociedade civil 
organizada, possam desenvolver, apropriar-se ou adequar tecnologias 
em benefício de sua coletividade. A tecnologia social pode ser uma 
ferramenta para a gestão social, tornando-se parte do processo de 
emancipação do indivíduo e da sociedade como um todo.

A tecnologia social é um conceito que remete para uma pro-
posta inovadora de desenvolvimento. O Estado entra na condição de 
indutor do desenvolvimento socioeconômico, por meio da criação 
e aplicação de políticas públicas. Mas onde devem ser implantadas 
essas políticas públicas?

A implantação dessas políticas públicas (deve ser endógena, por 
incorporar características locais) deve ocorrer em regiões cuja capaci-
dade de geração de renda é comprometida pela falta ou inadequação da 
tecnologia gerada nos setores/segmentos mais dinâmicos da sociedade, 
cabendo ao Estado abdicar dos processos autoritários de transferência 
e estimular o surgimento, a validação e a reaplicação de tecnologias 
socialmente apropriadas. 
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As crises ambientais recentes provocaram na sociedade a necessidade 
de fomentar a utilização de recursos, produtos, serviços e processos 
tecnológicos gerados a partir da experiência de base social, que sejam 
mais simples, baratos e acessíveis, sinalizando para o Estado um novo 
papel de indução desse processo, mediante o apoio financeiro e insti-
tucional de organizações e experiências locais.

No processo de gestão social, as tecnologias sociais tornaram-se 
ferramentas para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, e seu 
escopo é utilizado para a construção de modelos e aplicação prática 
simplificada na solução de problemas sociais.

3 FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL E BANCO 
DE TECNOLOGIAS SOCIAIS

A FBB se caracteriza por um processo histórico de atuação em causas 
sociais desde a sua fundação, em 1985, com sucessivos programas 
voltados para o homem do campo, comunidades carentes, associações 
esportivas, educação, crianças, cultura, geração de emprego e renda, 
entre outros, e um pouco mais recente, as tecnologias sociais. 

A adoção de um conceito de tecnologia social por parte da FBB 
começou a se desenhar em 1999, durante as discussões sobre ciência 
e tecnologia realizadas por iniciativa da instituição. O papel da FBB 
em meio às discussões que levaram à consolidação do conceito de 
tecnologia social no Brasil é reconhecido como preponderante por 
estudiosos que se dedicaram ao tema. 

Atualmente, a FBB mantém o Banco de Tecnologias Sociais, um 
banco de dados que contempla informações sobre as tecnologias certi-
ficadas no âmbito do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia 
Social, desde a primeira edição (realizada em 2001), que representou 
uma substancial contribuição para a disseminação do conceito e da 
prática da tecnologia social no país, produzindo automaticamente a 

multiplicação de informações sobre tecnologia social e que continuam 
sendo aplicadas até hoje.

A FBB vem se destacando nos últimos anos pelo trabalho realizado 
mediante o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, por 
ser um instrumento de identificação, seleção, certificação, promoção e 
fomento de tecnologias que apresentem respostas efetivas para diferentes 
demandas sociais e possam integrar o Banco de Tecnologias Sociais. O 
prêmio é realizado a cada dois anos, para que possa permitir o processo 
de captação e posterior disseminação de soluções, sendo outra vertente 
que a FBB trabalha. Pode participar do prêmio qualquer instituição 
legalmente constituída no país, seja de direito público ou privado. 

As tecnologias captadas juntamente com a disseminação de solu-
ções formam um banco de dados que contemplam informações sobre 
problemas solucionados, municípios atendidos, recursos necessários 
para implementação, entre outros detalhamentos das tecnologias sociais 
certificadas. Trata-se, portanto, de um importante know-how sobre as 
tecnologias sociais que estão em processo de afirmação, desenvolvi-
mento e reaplicação.

Isso tudo ocorre pela interface do Banco do Brasil, proprietário da 
FBB, o qual utiliza de suas agências, seja como intermediário de políticas 
públicas do Estado, ou como apenas agente financeiro, destacando-se 
como um dos grandes apoiadores do desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias sociais no Brasil. 

Isso não se dá apenas pelo prêmio, mas pela capacidade de incentivo 
à reaplicação, que resulta de sua inserção em fóruns de desenvolvimento 
em todos os níveis. Assim, a FBB passa a promover a inclusão social por 
meio da inserção econômica de agricultores familiares, quilombolas, 
catadores de material reciclável, entre outros grupos sociais excluídos 
ou em vulnerabilidade social. Para a FBB, o conceito de tecnologia social 
constrói uma nova perspectiva: a comunidade organizada passa, ela 
própria, a solucionar os seus problemas. A noção de desenvolvimento 
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ganha influências populares locais, permitindo o envolvimento das 
comunidades, gerando novas relações e, por conseguinte, novas deman-
das dentro das políticas nacionais oferecidas pelas instituições públicas 
e não governamentais.

4 REAPLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 
SOCIAIS NO SEMIÁRIDO

Dentre as diversas experiências do banco de tecnologias sociais da 
FBB, serão destacadas as mais disseminadas socialmente por meio de 
implantação de políticas públicas ou por iniciativa de reaplicação local.
 

• Programa de formação e mobilização social para convivência 
com o Semiárido: Uma Terra e Duas Águas (P1+2): tecnologia 
social reaplicada cujo objetivo foi fomentar a construção de 
processos participativos de desenvolvimento rural no Semiárido 
brasileiro e promover a soberania, a segurança alimentar e nutri-
cional e a geração de emprego e renda às famílias agricultoras, 
mediante o acesso e manejo sustentáveis da terra e da água para 
produção de alimentos, constituindo-se uma política pública. 

• Cisterna de calçadão: consiste em uma técnica na qual uma 
área é pavimentada para captação de chuvas e as águas são dire-
cionadas para um reservatório com capacidade para armazenar 
52 mil litros. Por meio de canos, a chuva que cai no calçadão 
escoa para a cisterna, construída na parte mais baixa do terreno 
e próxima à área de produção, sendo possível cultivar pequenas 
hortas etc. 

• Barragens subterrâneas: são barragens semi-impermeáveis 
que conservam a água infiltrada no subsolo em áreas de baixios, 
fundos de vales e de escoamento das águas da chuva, por meio 
de um muro cavado até a camada impermeável do solo. Esse 

tipo de construção tem a capacidade de impactar o equilíbrio 
do sistema produtivo, majorando a resistência dos plantios 
aos períodos de estiagem. Além disso, garante a autonomia 
alimentar, permite a criação de pecuária e reduz a dependência 
de insumos externos. 

• Tanques de pedra (ou caldeirões): permitem o armazenamento 
de grandes volumes de água captada nos lajedos, aproveitando a 
inclinação natural neles existentes. Há locais em que é necessário 
construir paredes ou muretas, facilitando o direcionamento ou 
a contenção da água para os tanques e, por conseguinte, um 
acúmulo maior de água (FBB, 2016).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tecnologias sociais certificadas pela FBB estão sendo disseminadas 
de várias formas no Semiárido, seja por meio das políticas públicas, 
seja pela iniciativa privada, mas o mais importante é o processo de 
mudança que ela proporciona, em que há claramente uma mudança 
de gestão social provocada pela implantação dessas técnicas. Criam-se 
possibilidades de convivência com as limitações impostas pelo clima 
da região, onde problemas simples, como, por exemplo, a captação e 
armazenamento de água para consumo humano, puderam ser resol-
vidos, além de ideias produtivas. E isso tudo fulgura na possiblidade 
de permanência do homem no campo.

Dessa forma, a tecnologia social é uma estratégia para o desenvol-
vimento e aproximação de soluções concretas aos problemas sociais 
brasileiros. Assim, o Banco de Tecnologia Social é a forma pela qual a 
FBB dissemina soluções geradoras de transformação social, conside-
rando tecnologia social todo processo, método ou instrumento capaz 
de solucionar algum tipo de problema social e que atenda aos quesitos 
de simplicidade, baixo custo, fácil reaplicabilidade e impacto social 
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seja pela iniciativa privada, mas o mais importante é o processo de 
mudança que ela proporciona, em que há claramente uma mudança 
de gestão social provocada pela implantação dessas técnicas. Criam-se 
possibilidades de convivência com as limitações impostas pelo clima 
da região, onde problemas simples, como, por exemplo, a captação e 
armazenamento de água para consumo humano, puderam ser resol-
vidos, além de ideias produtivas. E isso tudo fulgura na possiblidade 
de permanência do homem no campo.

Dessa forma, a tecnologia social é uma estratégia para o desenvol-
vimento e aproximação de soluções concretas aos problemas sociais 
brasileiros. Assim, o Banco de Tecnologia Social é a forma pela qual a 
FBB dissemina soluções geradoras de transformação social, conside-
rando tecnologia social todo processo, método ou instrumento capaz 
de solucionar algum tipo de problema social e que atenda aos quesitos 
de simplicidade, baixo custo, fácil reaplicabilidade e impacto social 
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comprovado. Como meio de obter esses conhecimentos sociais que 
se encontram nas associações comunitárias, universidades, centros 
de pesquisa, prefeituras, organizações não governamentais (ONGs), 
entre outras organizações da sociedade, essas informações vêm pos-
teriormente a integrar as políticas públicas com características de 
desenvolvimento endógeno.
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