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Resumo: Desde a década de setenta do século XX, como aponta a conferência
de Estocolmo em 1972, a questão climática e os recursos hídricos tem se
tornado uma problemática mundial em todos os continentes. Há escassez
hídrica, agravada pelo avanço do processo de degradação ambiental, acirrou os
conflitos pela água em todos continentes. Desse modo, esse projeto busca
promover ações em parceria com o Fórum Popular das Águas do Cariri com
intuito de obter levantamentos de dados e o mapeamento dos conflitos hídricos
nas comunidades inseridas no Sul do estado do Ceará. Isso possibilitará o
fortalecimento das comunidades para que se empoderem e fortaleçam diante ao
seu direito humano, que é o acesso à água. Para alcançar esse objetivo,
primeiramente foi feito o levantamento bibliográfico acerca da temática e, ao
mesmo tempo, contato com o Fórum Popular das Águas do Cariri. Após esse
momento estão sendo levantados os conflitos existentes e fazendo os
mapeamentos para mostrar as comunidades. Futuramente, após a vacinação
contra a Covid-19, serão realizadas oficinas para debater nas comunidades com
a finalidade de realizar um levantamento do panorama da segurança hídrica,
conflitos e impactos existentes que não estão demarcados no mapa, podendo
notar motivos e razões que levaram a esses fatores. Ao final da pesquisa se terá
um acervo de dados (áudio) visuais e textuais que trarão dados referente as
comunidades atingidas. Isso será fundamental para o processo de
reconhecimento e na troca de experiências sobre os impactos socioambientais
e os conflitos provocados pelos autores hegemônicos, fazendo com que os
atingidos e envolvidos se empoderem, tendo em vista que são detentores de
saberes e dos seus direitos. Portanto, se conseguirá tabular e sistematizar
relatórios e mapas com informações de dados levantados para a elaboração de
material educativo, investigativo e crítico, nos quais, em parceria com a Fórum
Popular das Águas do Cariri, será publicado e distribuído nas comunidades.
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