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Sobre o Evento 

 
O evento, em sua primeira edição, já é considerado o maior Evento Nacional Técnico 

cientifico gratuito, na área de Empreendedorismo Social, o qual reunirá pesquisadores, 

estudantes interessados em empreendedorismo social e gestão de pessoas, empresários e 

promoverá o intercâmbio de estudos, ideias e experiências de ensino, pesquisa e extensão na 

área. 

O I SNESEB será realizado em Fortaleza, Ceará, entre os dias 07 e 08 de julho de 2016, 

nas dependências do Centro de Eventos do Ceará, em uma realização conjunta da Enactus Brasil 

com os professores que fazem parte do Programa. 

O I SNESEB 2016 tem como tema central Empreendedorismo Social. Neste contexto, 

pretende-se levar à discussão temas emergentes como: Empreendedorismo social; Mobilização 

social; Políticas públicas e educação; Educação e tecnologia; Desenvolvimento social; Espaços 

urbanos; Responsabilidade socioambiental; Sustentabilidade; Universidade e comunidade; 

Pesquisa em gestão social e Ensino e prática em gestão social. 
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A Descentralização das Políticas Públicas e a Municipalização no município 

de Ararendá-CE 
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¹Curso de Administração – UVA ²Curso de Pedagogia UVA 

 

 

Palavras Chaves: Municipalização. Descentralização. Ararendá. 

 

 

INTRODUÇÃO: Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 os municípios  

brasileiros passaram a ter uma maior autonomia politico-administrativa. Esta conquista única 

na história fez com que se iniciasse a construção de um governo mais descentralizado, onde a 

redistribuição do poder e das competências contribuíram para a democratização das relações 

entre o Estado e a sociedade. O relato das mudanças ocorridas no município de Ararendá-CE 

serviu de objeto de estudo para ilustrar como se deu o processo de municipalização no Brasil, 

bem como as conquistas e as politicas de responsabilidade dos municípios. 

DESENVOLVIMENTO: Para esta pesquisa a técnica adotada foi a bibliográfica e 

documental. A importância do Município na organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil ocorre, sobretudo, em razão da autonomia conferida à ele somente à partir 

da Constituição de 1988. Barbosa e Paupério (1983) comparava o Município à célula, 

mostrando que “não há corpo sem células”. Para Bastos (2001) o conceito-chave utilizado para 

definir a área de atuação do Município é o interesse local. Cairá, pois, na competência municipal 

tudo aquilo que for de interesse local. O interesse exclusivamente municipal é inconcebível, 

inclusive por razões de ordem lógica: sendo o Município parte de uma coletividade maior, o 

benefício trazido a uma parte do todo acresce a este próprio todo. Ararendá teve sua elevação 

à categoria de município com a criação da lei estadual nº 11.771 de 21 de dezembro de 1990, 

desmembrando-se de Nova Russas. Para que de fato se tenha a autonomia municipal é 

necessário haver poder próprio de organização e de ação que se dá em três aspectos: político, 

administrativo e financeiro. A Lei Orgânica Municipal concedeu autonomia política; a sua 

autonomia administrativa se deu pela criação da Prefeitura Municipal (Executivo) e da Câmara 

Municipal (Legislativo) e por ultimo, o recolhimento de impostos locais, os repasses do Estado 

e da União garantiram a autonomia financeira. Com a autonomia dos municípios, a 

descentralização das politicas publicas tornou-se algo  real.  No  ano  de  2013  Ararendá  

recebeu  da  união  R$  47.176,09  para  ser  aplicado na vigilância sanitária e R$ 288.575,20 

para a merenda escolar, tais repasses oriundos das   diversas esferas de governo garantem a 

manutenção de outros programas, projetos e ações como: Centro de Referência a Assistência 

Social-CRAS, os recursos do Sistema Único de Saúde, garante o funcionamento dos Postos de 

Saúde da Família, os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
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Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-  FUNDEB garante a educação básica 

no município. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Constituição de 1988 foi a que mais lembrou 

dos municípios ao dar-lhes uma maior autonomia, e esta autonomia favoreceu uma maior 

participação e democracia naquele ente federativo. O município de Ararendá, assim como os 

outros, ganhou bastante, pois as suas ações públicas puderam atender de perto a sua população 

e a gestão e repasse financeiro, antes centralizadas, para a União e, quando muito, aos Estados, 

após 1988, com a devida redistribuição, hoje podem ser planejadas e executadas pelo próprio 

gestor municipal, conhecedor da realidade local, da população e suas demandas, o que 

possibilitou, oferecer serviços públicos de qualidade e que atendesse a comunidade local, 

seguindo parâmetros nacionais. 
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RESUMO 

 

O objetivo é analisar a extensão universitária promovida pela Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, Câmpus de Paranaíba (UFMS/CPAR) na promoção da cidadania dos catadores 

da Cooperativa Recicla Paranaíba – COOREPA. A teoria apresenta as definições  de cidadania. 

A pesquisa realizada tem características descritivas a partir de uma abordagem qualitativa. 

Foram coletados dados nos documentos, registros em arquivo, observações e entrevistas. Tais 

dados foram tratados conforme a análise de conteúdo. A execução de  diversas atividades 

realizadas pela universidade entre os anos de 2010 a 2015 proporcionou a COOREPA e seus 

cooperados, benefícios importantes, tais como, um crescente aumento no volume de materiais 

destinados, melhores condições de trabalho e maior visibilidade perante a comunidade. As 

ações contribuíram para a promoção da cidadania dos catadores cooperados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Extensão. Cooperativa de Reciclagem. Socioambiental. 

Educação Ambiental. Cidadania. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As universidades podem, por meio de projetos de extensão, desenvolver ações que 

promovam o desenvolvimento social. Sendo assim, o foco deste artigo é analisar a extensão 

universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Paranaíba 

(UFMS/CPAR) na promoção da cidadania dos catadores cooperados por meio da extensão 

universitária. Especificamente são analisados os projetos de extensão desenvolvidos entre 2009 

e 2015 nos quais a comunidade atendida tenha sido a Cooperativa Recicla Paranaíba – 

COOREPA, desenvolvendo o exercício da cidadania dos catadores cooperados. 

Segundo Bastos e Araújo (2014) os desafios para o exercício da cidadania dos catadores 

são diversos. Entretanto, os autores ressaltam que a organização coletiva fortalece a identidade 

do catador; a cooperativa oferece melhores condições de trabalho, além da possibilidade de 

benefícios de parceiros públicos e privados. Citaram ainda que a Política 

1 Trabalho apresentado no I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil (Tema 9 – Universidade e 

Comunidade) realizado nos dias 7 e 8 de julho de 2016. 
 

2   Estudante do 2º semestre do curso de Administração da UFMS/CPAR, email: juniorgasparini1@gmail.com 
 

3   Estudante do 2º semestre do curso de Administração da UFMS/CPAR, email: fernanda.ssapia@gmail.com 
 

4   Orientador do trabalho. Professor do curso de Administração da UFMS/CPAR, email: geraldino.araujo@ufms.br 

mailto:juniorgasparini1@gmail.com
mailto:fernanda.ssapia@gmail.com
mailto:geraldino.araujo@ufms.br
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Nacional de Resíduos Sólidos, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, 

a inclusão de catador de material reciclável na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

contribuem para o exercício da cidadania dos catadores. 

Este artigo enfoca as ações da Universidade, que se envolve em projetos de pesquisa e, 

principalmente, de extensão, que analisam e viabilizam, de modo geral, a ampliação e 

autogestão da COOREPA. Mediante a isto, descrevem-se as ações da UFMS/CPAR, 

juntamente com a COOREPA no processo do exercício da cidadania dos cooperados a partir do 

“Projeto COOREPA”. Uma observação importante é que o conjunto de projetos de extensão 

desenvolvidos de 2009 a 2015 é aqui denominado de “Projeto COOREPA”. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O vocábulo cidadania provém de cidade, do latim civitate. A cidadania designa aquele 

que possui ligação com a cidade. A cidadania transforma o indivíduo em elemento integrante 

do Estado, na medida em que o legitima como sujeito político, reconhecendo o exercício de 

direitos em face do estado. A cidadania plena surge com os direitos sociais; participação do 

indivíduo na riqueza coletiva; a cidadania, assim considerada, consiste na consciência de 

pertinência à sociedade estatal como titular dos direitos fundamentais, da dignidade como 

pessoa humana, da integração participativa no processo como pessoa humana, da integração 

participativa no processo do poder com a igual consciência de que essa situação subjetiva 

envolve também deveres de respeito á dignidade do outro, de contribuir para o aperfeiçoamento 

de todos (SIQUEIRA JR, OLIVEIRA, 2007). 

Desde seu surgimento, o termo cidadania vem passando por constantes mudanças, em 

suas definições, motivadas pelas várias transformações sociais, oscilações no contexto histórico 

e alterações dos paradigmas ideológicos. Tais mudanças não acontecem de forma diferente no 

Brasil, tendo como principal marco a Constituição da República de 1988 que estabelece em seu 

1º artigo, parágrafo 2, o termo Cidadania como direito primordial de todo e qualquer cidadão 

que habita no território brasileiro (MELO, 2014). A primazia do indivíduo completa-se pela 

ideia de que todos os membros da sociedade são iguais por essência (BARACHO, 1995). 

A cidadania enfaixa uma série de direitos, deveres e atitudes relativos ao cidadão, aquele 

indivíduo que estabeleceu um contrato com seus iguais para utilização dos serviços em troca de 

pagamento (taxas e impostos) e de sua participação, ativa ou passiva, na administração comum. 

Por essa definição, mesmo apressada e meramente funcional, se vê que cidadania pressupõe o 

pagamento de impostos e também a fiscalização de sua aplicação; o 
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direito a condições básicas de existência (comida, roupa, moradia, educação e atendimento de 

saúde), acompanhado da obrigação de zelar pelo bem comum. Operacionalmente, cidadania 

pode ser qualquer atitude cotidiana que implique a manifestação de uma consciência de 

pertinência e de responsabilidade coletiva (PINSKY, 1999). 

Tomando como ponto de partida as análises sociológicas de Marshall, em sua obra- 

clássica acerca do tema Cidadania, verifica-se que, desde as concepções do conceito de 

cidadania é consideravelmente ampliado: espécie de igualdade humana básica associada ao 

conceito de participação integral na comunidade. A cidadania não abrange somente os direitos 

e deveres políticos, mas também direitos civis e, principalmente, direitos sociais  e econômicos, 

normatizados não exclusivamente por concessão estatal, mas igualdade oriundos de conquistas 

populares e efetivados por meio de um dinâmico processo social (CESAR, 2002). 

Marshall define cidadania como um status concedido àqueles que são membros integrais 

de uma comunidade e vislumbra a cidadania em três partes ou elementos distintos: 

1) civil que é composta das garantias e liberdades individuais; 2) político que é referente ao 

direito de participar no exercício do poder político, capacidade de organizar partidos, votar a 

ser votado; 3) social que são as condições mínimas necessárias para a vida digna, tudo o que 

vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança, ao direito de participar, 

por completo, da herança social (SIQUEIRA JR, OLIVEIRA, 2007). 

Diante desta discussão sobre cidadania é interessante expor sobre o contexto da 

economia solidária com enfoque no cooperativismo. Por meio de ações concretas vai 

construindo as condições necessárias para o funcionamento do mercado democrático na 

economia solidária. Assim, as unidades autogestionárias, sob o ponto de vista da concentração 

econômica, têm um duplo efeito: autonomizam as categorias subordinadas e reduzem as 

margens de lucro extraordinárias do capital. O que permite categorias que se organizem 

cooperativamente, levando a uma desconcentração econômica e à necessária organização 

defensiva subordinada a um centro, o que democratiza as bases do poder, fortalecendo o  poder 

social (DAL RI, 1999). “Melhores condições de trabalho e o reconhecimento social como 

trabalhador, afastam o catador do universo da invisibilidade, despertando-o para o exercício da 

cidadania” (MEIRELES; GOMES, 2008, p. 15). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa se caracteriza como um estudo descritivo com uma abordagem qualitativa. 

A pesquisa descritiva, segundo Hair et al (2005) se refere a planos de pesquisa, como sendo 
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estruturados e criados para verificar as várias características em uma determinada questão da 

pesquisa. Ainda segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013) a pesquisa descritiva se dá por meio 

da coleta e apontamento de diversas informações que torneiam o tema em questão, busca-se 

então estudar de forma descritiva as características e perfis importantes de determinadas 

pessoas, grupos, comunidades ou qualquer outro fenômeno que se submeta a análise. 

A abordagem qualitativa segundo Cooper e Schindler (2011) inclui um conjunto de 

técnicas interpretativas que buscam entender, descrever, decodificar e traduzir; buscando-se 

compreender o real significado, e não a frequência, de forma mais ou menos natural dentre o 

mundo social. De acordo com Godoy (1995) a pesquisa qualitativa se envolve com a obtenção 

e estudo de dados descritivos que buscam entender pessoas, lugares e processos interativos pelo 

contato direto entre os pesquisados e a situação observada, buscando com isso compreender tal 

fenômeno segundo a perspectiva do participante da situação em estudo. 

Para este estudo foi realizado um estudo de caso, que segundo Yin (2010) é utilizado 

para a devida compreensão de fenômenos da vida real em sua profundidade, englobando 

consigo diversas condições contextuais. Escolheu-se como caso o “Projeto COOREPA”, que  é 

o conjunto de todos os projetos de extensão cadastrados na Plataforma SigProj por um professor 

da UFMS/CPAR entre 2009 e 2015 que beneficiou de alguma forma a COOREPA. Justifica-se  

a  escolha  deste  projeto  uma  vez  que  uma  das  atividades,  a  “Campanha 

#EuReciclo” foi listada como uma prática de referência na Plataforma Educares do Ministério 

do Meio Ambiente (EDUCARES, 2016a, 2016b) e em 2014 o Projeto ReciclAção foi aprovado 

no Edital PROEXT 2014 do Ministério da Educação e Cultura. Além disto, todos os projetos 

aprovados pela UFMS tiveram apoio financeiro. 

As fontes de evidência deste estudo foram: a) documentos: Projetos de Extensão e 

Relatórios Finais de 2009 a 2015; b) arquivos de registros: Registros mensais das atividades 

dos Bolsistas deste período; c) observações realizadas na COOREPA; e d) entrevistas não 

estruturadas: realizadas com a Diretora Presidente da COOREPA e com o professor 

coordenador dos projetos. 

Para o tratamento dos dados utilizou-se a análise de conteúdo, que segundo Roesch 

(1995) utiliza-se de uma série de procedimentos para levantar as várias implicações válidas a 

serem analisadas a partir de um determinado texto. Moraes (1999) deixa de forma mais clara as 

devidas explicações de análise de conteúdo, dizendo ser um método de pesquisa utilizado para 

descrever e interpretar um determinado conteúdo pré-estabelecido de uma classe de documentos 

e/ou textos. Essa análise acompanhada de descrições semânticas, qualitativas   ou 
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quantitativa ajuda reinterpretar as mensagens estabelecidas de forma a atingir uma 

compreensão de seus significados em um nível que transcende uma simples leitura comum. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Prefeitura Municipal de Paranaíba e o Banco do Brasil, em 2009, procuraram a 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Câmpus de Paranaíba (UFMS/CPAR), para que 

juntos apoiassem a criação de uma cooperativa de reciclagem. O intuito da implantação da 

cooperativa foi o de amenizar os problemas envolvendo o descarte e a destinação de resíduos 

sólidos, bem como promover o desenvolvimento social dos catadores. A Universidade assumiu, 

por meio de projetos de extensão, a função fundamental de planejar e organizar os passos 

iniciais do empreendimento, bem como a gestão administrativa da cooperativa. A Prefeitura 

buscou, por sua vez, apoiar as ações da COOREPA oferecendo-lhe ajudas estruturais, tais como 

o pagamento de contas de energia e água. Já o Banco do Brasil apoiou a COOREPA por meio 

da procura e inscrição em editais que beneficiassem de alguma forma a cooperativa, além de 

ajudá-la nas compras e/ou no financiamento de equipamentos para o mesmo fim. 

Inicialmente, em 2009, foram realizadas inúmeras reuniões semanais com pessoas 

interessadas na formalização da cooperativa. Nessas reuniões os participantes adquiriram 

diversos conhecimentos sobre a economia solidária aliada ao acesso às informações sobre o 

funcionamento e gestão de uma cooperativa de reciclagem. Desta forma, todos os envolvidos 

passaram a conhecer os diversos benefícios de uma organização coletiva como modelo de 

gestão. Para Bastos e Araújo (2014) por meio dessa articulação para se alcançar uma 

organização coletiva, pode-se perceber o expressivo fortalecimento da identidade dos catadores 

cooperados, como trabalhadores e profissionais, resultando na constante promoção da 

cidadania. 

Em 2010 houve a formalização da COOREPA seguida da sua inauguração em um 

espaço físico cedido pela Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS. Neste período se deu a 

construção do Estatuto Social; participaram deste processo 28 pessoas interessadas em serem 

cooperadas e a equipe extensionista. Uma vez estabelecido o Estatuto Social, procedeu-se  com 

os procedimentos para a formalização junto a Cartório, Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso do Sul (JUCEMS) e a Receita Federal. 

Os catadores deram seus primeiros passos práticos dentro da economia solidária com a 

inauguração da COOREPA. Iniciaram-se, também, várias práticas administrativas,  necessárias 

ao funcionamento da cooperativa. Devido ao maior número de catadores reunidos 
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em um mesmo local e com um mesmo propósito, foi possível um acúmulo maior de materiais 

recicláveis, algo que seria praticamente impossível a catadores independentes. Tal maior 

volume possibilitou que os cooperados tivessem mais “voz” em suas negociações com os 

compradores, além de se livrarem de atravessadores. Os atravessadores são os mediadores das 

vendas de resíduos sólidos; eles compram, por preços baixos, os materiais recicláveis recolhidos 

pelos catadores, fazem o acúmulo desses materiais e vendem por preços mais altos para as 

indústrias de reciclagem (MEDEIROS; MACÊDO, 2006). Esse intermédio é  de caráter 

negativo, uma vez que cria empecilhos para o desenvolvimento da autonomia dos catadores e 

limita a produtividade econômica dos mesmos. 

A equipe extensionista, em meados de 2011 começou a buscar editais que 

contemplassem a COOREPA. Em 2012, após inúmeras procuras e inscrições em editais que 

visassem o beneficiamento financeiro e/ou estrutural da COOREPA, a mesma foi congregada 

com um prêmio oferecido pelo Banco Santander, intitulado de “Prêmio Universidade 

Solidária”, no valor de cem mil reais, em duas parcelas uma em 2012 e outra em 2013. Isto 

possibilitou a compra de maquinários e de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), que 

foram disponibilizados aos cooperados, contribuindo assim na melhora das condições 

trabalhistas, algo que antes seria impossível devido à ausência de verba para o fim. A melhora 

evidenciada nas condições trabalhistas constitui-se de expressiva contribuição para os métodos 

de produção e, consequentemente, produtividade; e constitui-se também de significativos 

aparatos que asseguram a segurança dos catadores cooperados. 

No final do ano de 2013 ocorreram diversas reuniões, entre os cooperados e a equipe 

extensionista, com o intuito de apresentar e analisar os dados da produção da COOREPA. Após 

um período de observação o resultado foi a identificação de vários problemas no âmbito em 

questão. Diante disso, realizaram-se algumas reuniões entre os cooperados e a equipe e foi 

decidido, a princípio, que seriam realizadas observações na cooperativa, para que melhores 

medidas fossem tomadas. A metodologia adotada para atenuar as falhas apontadas, constituiu- 

se da formação de pequenos grupos (três acadêmicos) que atuaram no acompanhamento e, 

conseguinte, na elaboração de relatórios e em intervenções. Após a análise de diversos dados  e 

de algumas intervenções na COOREPA, surgiram problemas de comunicação e de  execução. 

Esses acontecimentos desencadearam o interesse da COOREPA na concretização em se 

emancipar da UFMS/CPAR. 

Devido ao ocorrido, a equipe extensionista decidiu levar suas ações de extensão para 

fora da COOREPA, mas mesmo assim continuou fornecendo suporte à cooperativa no que 

precisasse. Tendo consciência de que a educação ambiental é algo de extrema necessidade em 
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todos os âmbitos sociais, as ações de extensão focalizaram este ponto. Surge então, em 2014,  

o projeto intitulado de #EuReciclo, que teve como intuito esclarecer a comunidade sobre a 

importância do descarte consciente de resíduos sólidos, e, assim, fornecendo materiais 

recicláveis para a COOREPA. O desenvolvimento do projeto #EuReciclo, representou e 

difundiu o intuito de qualquer educação ambiental. Segundo Brasil (1999) a educação ambiental 

é constituída de processos que possibilitam a construção de valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências direcionadas à preservação do meio ambiente; algo 

primordial para o bem-estar da vida e sua sustentabilidade. 

A divulgação da Campanha #EuReciclo se deu por meio das redes sociais e 

presencialmente nas salas de aula das escolas do município. Posterior a isso, foi marcado um 

dia para que as pessoas trouxessem materiais recicláveis nos pontos escolhidos (escolas). Ao 

descartarem os materiais, elas eram conscientizadas sobre a importância da separação de 

resíduos sólidos. Por fim, tiravam fotos e faziam vídeos com a plaquinha do #EuReciclo, que 

posteriormente foram divulgadas (mediante autorização) incentivando assim de forma direta e 

indireta a prática da separação e descarte correto de materiais recicláveis. Com esta ação se 

tornou notório um aumento gradual no volume de materiais destinados à cooperativa, o que 

proporcionou um significativo crescimento na renda dos cooperados. A campanha #EuReciclo 

foi cadastrada na Plataforma Educares do Ministério do Meio Ambiente (EDUCARES,  2016a) 

e inclusive foi listada como projeto referência (EDUCARES, 2016b). 

Em 2015 foi dada continuidade na campanha, reforçando as propostas indicadas 

inicialmente e afirmando ainda mais sobre a necessidade da separação e descarte correto de 

resíduos sólidos na cidade de Paranaíba-MS. Tudo isso serviu para contribuir ainda mais com 

o aumento de materiais recicláveis destinados a COOREPA tão quanto influenciou a criação de 

princípios culturais na área da educação ambiental, na comunidade. Em 2014 e 2015 a equipe 

extensionista permaneceu à disposição da COOREPA para as questões administrativas e 

produtivas. Esta posição reativa fez com que os cooperados procurassem muito pouco a equipe 

extensionista, neste sentido a gestão e os processos foram sendo desenvolvidos por  eles 

próprios. Identificou-se, portanto, o interesse da COOREPA em se autogerir. Esta ideia, 

segundo Cançado (2004) constitui-se da atuação de todos os membros da cooperativa na 

produção e na organização da mesma, e que o trabalho manual e o trabalho intelectual sejam 

exercidos igualmente. 

Por meio de todo o auxílio disponível à Cooperativa por parte da Universidade, 

evidencia-se a exaltação da participação dos catadores cooperados na riqueza coletiva, 

possibilitando  a  eles  o  exercício  significativo  do  direito  à  educação   -      principalmente 
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administrativa -, ao salário justo, aos direitos civis e políticos e à saúde, ou seja, ao pleno 

exercício da cidadania (PINSKY, 2013). 

 

5. CONCLUSÃO 

Este artigo abordou as ações da equipe extensionista da UFMS/CPAR na COOREPA 

no processo do exercício da cidadania dos cooperados. Considerando o intuito principal dos 

projetos de extensão, “Projeto COOREPA”. O incentivo e o respaldo, disponibilizado pela 

UFMS/CPAR, no que diz respeito às mediações de conhecimentos organizacionais de uma 

cooperativa e a promoção, direta e indireta, da cidadania dos cooperados, foram importantes 

para os resultados. 

Os catadores, como principais beneficiados pelo projeto, ganharam melhorias no 

aspecto organizacional, social e econômico. O contato com o aparato dos conhecimentos 

acadêmicos possibilitou que as relações coletivas se tornassem notoriamente mais conscientes 

e direcionadas para o bem da organização da produção da COOREPA, resultando na melhoria 

do convívio e da estruturação do trabalho em equipe. Como produto desse contato, evidencia- 

se a constante promoção da cidadania e o distanciamento dos cooperados em relação à 

marginalização da sociedade, exaltando a identidade trabalhista e profissional dos mesmos. 

A ascensão econômica só foi possível por meio dos auxílios, dos apoios financeiros 

concebidos e, principalmente, da visibilidade significativa que a cooperativa adquiriu, 

resultando também em um maior acúmulo de resíduos sólidos recolhidos. Atrelado a isto, houve 

mais poder nas negociações com os compradores e com as empresas bancárias, assim como 

também possibilitou a COOREPA e seus cooperados uma identidade organizacional 

expressiva, principalmente no município de Paranaíba-MS. 

Verificou-se, portanto, que houve uma expressiva atenuação da situação problema 

abordada. Os cooperados, que outrora não apresentavam conhecimentos de economia  solidária 

e não se organizavam para desenvolver seus trabalhos, passaram a apresentar mudanças 

organizacionais necessárias e benéficas, além de se empoderarem socialmente. 

Os ganhos também foram acadêmicos, aos professores e estudantes que se vincularam 

ao projeto foi possibilitado o contato e a relação interpessoal que possibilitaram a extensão da 

construção de conhecimentos desenvolvidos dentro da universidade; assim como também, 

possibilitaram aos envolvidos universitários a agregação de valores de uma realidade social 

marginalizada que até então se encontrava sem aparatos para uma melhora significativa. 
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RESUMO 

 

O empreendedorismo social pode ser caracterizado como um conceito em construção, porém 

que já possui vários exemplos bem sucedidos beneficiando diversas comunidades. Em tempos 

de crise, percebe-se um aumento de propostas empreendedoras que surgem como potencial de 

sanar carências da sociedade. A experiência dentro da universidade agrega em muito para 

possibilitar a inserção do profissional dentro do mercado com uma nova consciência. Novas 

propostas, com o intuito de beneficiar a comunidade, podem ser uma nova área de atuação dos 

profissionais, principalmente de designers, que ao pensar a solução de um problema, tem a 

capacidade de propor alternativas focadas nas necessidades dos usuários. Após embasamento 

através de revisão bibliográfica e pesquisa descritiva, busca-se apresentar experiências 

vivênciadas que podem incentivar outros profissionais da área a seguir este mesmo caminho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Negócio Social; Empreendedorismo; Mercado de trabalho; Experiência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Em um contexto em que se presenciam grandes diferenças sociais, novos modelos de 

negócios tendem a surgir buscando sanar as demandas da população mais carente. Os negócios 

sociais e os empreendedores sociais surgem neste contexto, buscando soluções para problemas 

sociais principalmente percebidos na população de baixa renda. Estas soluções devem 

prioritariamente, obter grande impacto social, sustentar-se de seu próprio lucro, não 

dependendo desta forma de recursos externos
5
. 
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Como mostra Dornelas (2008, p.21), 

“[...] o momento atual pode ser chamado de a era do empreendedorismo, pois  

são os empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e culturais, 

encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, 

criando novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas 

e gerando riqueza para a sociedade” (DORNELAS, 2008, p.21). 

 

Joseph Schumpter (1949) também já apresentava o conceito de que “[...] o 

empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos 

produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos 

recursos e materiais”. 

Malheiros, Ferla e Cunha (2005) ainda abordam o conceito assumindo que: 

O Empreendedorismo é definido como um comportamento e não como um 

traço de personalidade. Segundo esse ponto de vista, as pessoas podem 

aprender a agir como empreendedores, usando para isso ferramentas baseadas 

no interesse em buscar mudanças, reagir a elas e explorá-las como 

oportunidade de negócios. Como consequência, uma cultura empreendedora 

gera prosperidade econômica ao proporcionar altas taxas de criação de novas 

empresas. Por se tratar de um fenômeno social e cultural, existem famílias, 

cidades, regiões e países mais empreendedores que outros. (MALHEIROS, 

FERLA E CUNHA, 2005, p. 17). 

 

Saber identificar oportunidades, estando sempre atento e em busca de novas 

informações, também são grandes características dos empreendedores, pois os mesmos 

reconhecem que as chances de sucesso na empreitada aumentam quando seu conhecimento 

aumenta (DORNELAS, 2008, p. 37). 

Um grande desafio vivenciado por empreendedores sociais é a manutenção do negócio 

e sua sustentabilidade financeira, requerendo tempo para consolidar novos mercados e 

propostas de produtos ou serviços. 

Este trabalho busca analisar como o empreendedorismo social pode ser uma grande 

oportunidade no mercado de trabalho para jovens profissionais, que podem oferecer mais de 

sua formação à sociedade, colaborando para amenizar problemas sociais e ainda assim ter 

sucesso no mercado de trabalho. 

Em vista disto, é muito importante estimular uma cultura empreendedora, colocando na 

educação valores como “[...] autonomia, independência, capacidade de gerar o próprio 

emprego, de inovar e gerar riqueza, capacidade de assumir riscos e de crescer em ambientes 

instáveis, porque esses representam os valores sociais que conduzem um país ao 

desenvolvimento”. (MALHEIROS, FERLA E CUNHA, 2005, p.18). 
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IMPORTÂNCIA DE PROJETOS SOCIAIS 

A população brasileira tem passado por relevantes mudanças demográficas, econômicas 

e sociais nas últimas décadas, sendo considerada altamente heterogênea (IBGE, 2015, p.25). 

O desemprego crescente tem alcançado altos índices não só no Brasil, mas também no 

mundo. A estimativa é que estes números cresçam ainda mais nos próximos anos 

(MALHEIROS, FERLA E CUNHA, 2005, p.39). As novas tecnologias, apesar de uteis, têm 

deixado muitos pais de família sem emprego, por substituir pessoas por máquinas. 

O número de desempregados tem aumentado no mundo inteiro. Mesmo as 

nações em desenvolvimento estão enfrentando o desemprego tecnológico, à 

medida que empresas multinacionais utilizam tecnologia de ponta, 

dispensando trabalhadores de baixa remuneração, que não podem competir 

com a eficiência de custos, controle de qualidade e rapidez de entrega, 

alcançados com a produção automatizada. (MALHEIROS, FERLA E 

CUNHA, 2005, p.39). 

 

Soluções devem ser pensadas para este e para todos que sofrem por não ter condições 

dignas de vida. Percebe-se também, que as alternativas devem levar em conta o receptor das 

ações, já que cada pessoa é única e que existem diferentes contextos e culturas envolvidos. 

Diferentes níveis educacionais estão relacionados a diferentes hábitos de saúde, 

comportamentos reprodutivos, níveis salariais, escolhas religiosas, oportunidades de 

mobilidade social, formas de participação política, etc. (IBGE, 2015, p.45). 

Além do desemprego, muitas outras mazelas têm sido presenciadas no cenário atual das 

últimas décadas, como o agravamento de problemas como a pobreza e a emergência de novos 

problemas sociais (QUINTÃO, 2004, p.5). Outro exemplo alarmante é perceber que em um 

país com mais de 200 milhões de habitantes, cerca de 50% não possui ainda acesso à rede de 

esgoto
6
. 

Iniciativas na sociedade civil têm emergido como forma de buscar nas práticas 

alternativas, respostas às carências dos problemas sociais não sanados pelo estado ou pelo 

mercado. Este fenômeno, que pode ser caracterizado como empreendedorismo social, surge em 

contextos de crise e desafios socioeconômicos e ambientais, assuntos pertinentes e presentes 

nas sociedades contemporâneas (PARENTE, COSTA, SANTOS e CHAVES, 2011, p. 268, 

269). 

 

 

 

 

 
6 Disponível em: http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-mundo. Acesso em 29 Abr. 2016. 

http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-mundo
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O grande fator positivo dos projetos sociais são a forma como são implementados.   Além 

de considerar o contexto da comunidade, propõe-se um desenvolvimento relacionado além das 

variáveis associadas à renda, mas, especialmente, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

(SEN, 2000). Este conceito difere da ideia de projetos assistencialistas, que como diz Demo (2002, 

p.40), “[...] a solidariedade que produz ajuda assistencialista representa fantástico processo de 

imbecilização”. “O assistencialismo pode ser uma forma de dominação e não de proteção” 

(MORAES, 2014). 

Giddens (1998) também aborda o assunto quanto se refere a programas convencionais de 

auxílio à pobreza como sendo necessários que sejam alterados por abordagens focadas na 

comunidade, que possibilitem uma participação democrática. Na oportunidade, o autor  afirma que 

a constituição de comunidades ressalta as redes de apoio, a produção do capital social e a iniciativa 

como forma de gerar incremento econômico em localidades carentes. 

 

NEGÓCIOS SOCIAIS E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

O empreendedor como aborda Matos, Souza e Hariz, (s.d. p. 11), possui uma grande 

percepção e, desta forma, é capaz de observar recursos escassos na região onde atuam, soluções 

que não estejam sendo explorados ou até mesmo que ainda não tenham sido reconhecidas por 

ninguém, sendo, no entanto, uma ótima oportunidade de negócio. Logo, pode-se dizer que o 

empreendedor é capaz de identificar uma oportunidade, criar uma forma para aproveitá-la, e 

assumir os riscos que a atividade possa oferecer. 

David McClelland (1987) complementa o pensamento quando afirma que, as pessoas 

podem compor dois grupos: os que quando à frente de uma oportunidade estão preparados para 

trabalhar com persistência para obter o que desejam (minoria), e uma grande maioria que não se 

envolvem tanto assim. Para o autor, as pessoas se destacam por independente das atividades, 

desejarem e corroborar para que as mesmas aconteçam. Assim como Trutmann (2013, p. 47) diz 

“[...] só a verdadeira necessidade gera verdadeira criatividade”. 

Neste contexto de, acima de tudo, possuir a necessidade de realizar coisas novas, e de 

perceber necessidades locais que surgem os negócios e empreendedores sociais. As práticas e os 

processos de empreendedorismo social procuram integrar conceitos e propostas de negócio como 

forma de inovação a fim de superar os desafios sociais (PARENTE, COSTA, SANTOS e 

CHAVES, 2011, p. 269). 
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Em aspectos  gerais,  as  empresas  sociais  formalizam-se  por meio  de  estatutos  legais e 

jurídicos comuns às organizações do terceiro setor, como por exemplo, as cooperativas e 

associações (QUINTÃO, 2004, p. 1). 

Martin e Osberg (2007) falam sobre o termo “empreendedor social” transmitir a 

combinação do objetivo social – cuja finalidade não seja acumulação de riqueza - associado às 

instituições sem fins lucrativos, através de uma vertente empreendedora, sendo integrada à 

originalidade dinâmica e inovadora dos negócios. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia deste estudo consiste inicialmente na contextualização e análise do 

referencial teórico. Em seguida a pesquisa de forma descritiva busca explicitar a trajetória de uma 

das autoras, contando a experiência da academia e do mercado. No sentido de delimitar a análise 

realizou-se um recorte temporal entre os anos de 2009 a 2015, trecho este mais significativo 

referente ao tema de empreendedorismo social, e com as mais relevantes vivências. 

Para colaborar com a assimilação da proposta, a trajetória foi dividida em três etapas: a 

primeira consiste nas experiências vividas durante a graduação, em uma análise sobre a importância 

das iniciações científicas para um novo olhar sobre os reais problemas da sociedade; a segunda 

após a graduação demonstrando a relevância das teorias e práticas acadêmicas como base para 

projetos empreendedores; e a terceira etapa mostra a volta para a academia, em  um novo estágio 

(pós-graduação), devido a novas inquietações e novas possibilidades no mercado de trabalho. 

 

UMA EXPERIÊNCIA RELATADA 

1. Iniciações científicas e um novo olhar sobre os problemas sociais 

“As crescentes e rápidas transformações sociais têm colocado em questão aspectos importantes 

relacionados à formação dos profissionais” (Backes e Erdmann, 2009, p. 243). 

A maior parte das universidades oferecem programas de Iniciação Científica,  remunerados 

através de órgãos estaduais e federais, como por exemplo, FAPEMIG
7 
e CNPq

8
. Apesar deste fato, 

poucos são os alunos que buscam ser voluntários em pesquisas e até mesmo 

7  Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 
 

8  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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tornarem-se bolsistas. O foco do ensino das Universidades, geralmente, está na formação para o 

mercado de trabalho, e diante disso, a preferência dos alunos se volta para estágios remunerados 

em empresas da área estudada. 

Como voluntária no final do 2º Semestre do curso de Design de Ambientes, tive o prazer 

de conhecer a pesquisa acadêmica, e por meio dela aplicar conhecimentos teóricos das disciplinas 

de sala de aula, em um aglomerado da cidade de Belo Horizonte / MG. Além de desenvolver um 

novo produto, conheci uma nova realidade, e tornei-me bolsista de pesquisa, para intervir em  duas 

casas (FIG. 1). Desenvolvi habilidades como efetuar parcerias público-privadas, negociações, 

apresentação de projeto, desenvolvimento de conteúdo de capacitação, entre outras técnicas 

relacionadas à minha futura profissão. Este foi o começo. Em seguida me aventurei em analisar os 

resíduos sólidos do aterro sanitário de Belo Horizonte, e posteriormente trabalhei pesquisando a 

influência da tecnologia social no turismo de cidades mineiras. 

Projetos como os citados acima, mostram a verdadeira realidade de comunidades do entorno 

à Universidade, e que, na maioria das vezes não é analisada e trabalhada dentro das disciplinas 

obrigatórias do curso. 

Figura 1 – Apresentação do projeto para os moradores do Aglomerado 

Fonte: Acervo do projeto, 2010. 

 
 

2. A transição da academia para o mercado 

Formar profissionais empreendedores implica [...] em ir além das formalidades 

prescritivas e legais e desenvolver metodologias [...] comprometidas com o ser 

humano - ser singular e multidimensional. Significa integrar o saber popular ao 

saber científico, a teoria à prática, ou seja, as contradições e incertezas (BACKES 

e ERDMANN, 2009, p. 243). 

 

As características do mercado estão mudando as trajetórias das carreiras profissionais, 

dando  oportunidades  para  aqueles  que  possuem  espírito  empreendedor.  (Malheiros,  Ferla  e 
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Cunha, 2005, p. 38). Pautada nesse pensamento, e com anseios de continuar atuando junto a  

comunidades, buscando fazer a diferença, durante um ano (2014 / 2015) trabalhei como  voluntária 

de uma associação sem fins lucrativos (Instituto Mani), que buscava, através dos negócios sociais, 

apoiar o desenvolvimento sustentável de grupos e comunidades produtivas utilizando a 

criatividade, a inovação e o design como ferramentas de transformação e multiplicação de 

empreendimentos. 

Dentro do instituto desenvolvemos parcerias com outras ONG’s, podendo desta forma, 

oferecer capacitações para jovens em vulnerabilidade social, desenvolver produtos sustentáveis, 

tendo como base resíduos descartados na Região Metropolitana de Belo Horizonte, como por 

exemplo, os paletes e apoiar a promoção da identidade de uma cultura local através do Food Design 

(FIG.2), entre outros. 

Figura 2 – Lançamento do catálogo do projeto 

Fonte: Acervo do projeto, 2014. 

 

Neste momento percebe-se que existem muitos grupos que apoiam estas práticas, como 

aceleradoras de start ups sociais, cursos oferecidos por Fundações, como a Fundação Dom Cabral 

e a oportunidade de se tornar micro empreendedor individual, um mecanismo de formalização e 

fomento ao empreendedorismo
9 

(SEBRAE). 

Trutmann (2013, p. 27) se refere muito bem à ideia de tentar algo novo e se aventurar em 

busca do sonho. “Deveríamos incentivar todos os ‘Miguéis’ e os ‘Pedros’ a se conhecerem e a se 

sentirem à vontade com seus próprios desejos, expressando-os, para que possam aprender a 

encontrar seus próprios caminhos, nem que tenham que criá-los a partir do zero, sem medo do 

fracasso ou do ‘o que diriam’ (TRUTMANN, 2013, p. 27)”. A transição para o mercado de trabalho  

pode  ser  considerada  um  sucesso  pelo  fato  de,   apesar  de  criar  algo  novo      para 

 

9 Conteúdo disponibilizado em www.sebrae.com.br. Acesso em 29 Abr. 2016. 

http://www.sebrae.com.br/
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empreender,   possuía-se  uma  grande  experiência  de  projetos  anteriores  desenvolvidos       na 

academia. 

 

 

3. A volta para a academia 

Quando erramos, percebemos que fizemos alguma coisa que não funcionou como 

esperávamos ou acreditávamos e nos vemos forçados a parar e refletir sobre 

nossas ações. [...] Talvez por isso que a vida é tão sábia e não entrega o sucesso 

de um dia para o outro. Sempre vamos ter algo para aprender, e é importante que 

os nossos erros nos deem a humildade necessária para  reconhecer isso 

(TRUTMANN, 2013, p. 36). 

 

Jobs (2005), já mostrava o quão importante é continuar na procura da nossa paixão e não 

nos conformar com qualquer coisa. “A verdade é que nosso trabalho é uma extensão de nós 

mesmos, e vamos passar grande parte dos nossos dias trabalhando. Não podemos simplesmente 

nos conformar com algo que pague as contas”. 

Neste contexto, a volta para o campo acadêmico ocorre, pois a percepção de que ainda há 

muito para se discutir sobre a sociedade e sobre as possibilidades nas comunidades. Considerar a 

pesquisa como aliada de potencializar os negócios sociais, é um grande motivador para continuar 

os estudos, e a se atualizar. 

Este retorno ocorreu na pós-graduação no curso stricto senso de mestrado em Design, 

Inovação e Sustentabilidade
10

, com a intenção de esboçar ações concretas de pesquisa-ação por 

meio do CEDTec
11

, aliando a prática à teoria. 

O mercado está ansioso por empreendedores sociais, porém muitas vezes, percebe-se a 

necessidade do requisito de escolaridade para poder propor projetos que realmente tem potencial 

de fazer a diferença. Além disto, pensar a obtenção de um novo título é a esperança de poder 

compartilhar com outros alunos as grandes possibilidades que o empreendedorismo social reserva 

para os profissionais. 

 

 

 

 

 

10 Pós Graduação cursada pelo Programa de Pós Graduação em Design, oferecida pela escola de Design da Universidade do Estado 

de Minas Gerais (UEMG). 
 

11 
Centro de Estudos em Design e Tecnologia da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. O centro possui 

uma gama de profissionais qualificados de diferentes áreas do conhecimento. Tem como foco a pesquisa em Design Social e 

Inclusivo e projetos extensionistas voltados para o mesmo fim em diversas comunidades de Minas Gerais. 
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CONCLUSÃO 

Da mesma forma que Franco (2000, p. 36) apresenta, compreende-se que o 

desenvolvimento deve favorecer a vida das pessoas, não só as de hoje, como também das que 

viverão no futuro (desenvolvimento sustentável). 

Pensar negócios sociais é repensar a forma como compartilhamos espaços, como pensamos 

no nosso futuro, pois o “nós” vai além dos que estão próximos, influência toda uma sociedade. 

Empreender pode possuir desafios, porém o dinheiro não deve ser um limitador, deve- se, portanto, 

explorar a criatividade para alcançar novas soluções, junto aos atores envolvidos (comunidade), 

para que os projetos obtenham sucesso. 
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A INSERÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: ESTUDO DE CASO DA 

ASSOCIAÇÃO ENGENHO DO LIXO, JUAZEIRO DO NORTE – 

CEARÁ 

 
Sheyla Monyke Silva de Freiras1
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Cieusa Maria Calou e Pereira4
 

 

Resumo: O catador é um agente de atuação fundamental na execução da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, entretanto seu papel ainda não é reconhecido na sociedade. Para análise dos 

aspectos relacionados a esta temática, tomou-se para estudo de caso a Associação Engenho do 

Lixo, localizada no município de Juazeiro do Norte – CE. Levantou-se questões relacionadas a 

legislação, ao poder público municipal, a organizações de catadores e a visão da população, 

constatando-se a necessidade da implementação de ações de empoderamento social e educação 

ambiental. 

 

 
Palavras-chave: Catador, Resíduos Sólidos, Associação Engenho do Lixo, PNRS. 

 
1 Introdução 

A gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos devem ser compartilhados entre várias 

entidades, sejam elas nacionais, estaduais ou municipais; a partir de ações tomadas pelo poder 

público e pela sociedade civil. 

Um dos agentes mais importantes na execução do que foi estabelecido pela Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei Nº 12.305/2010, são os catadores de materiais recicláveis. 

Apesar de haver mudanças no quadro social que elucidam a importância desta categoria, há  ainda 

dificuldades enfrentadas pelos mesmos quanto à inserção comunitária, a conquista de seus direitos 

e a formação de organizações internas para o melhor posicionamento e consolidação do seu papel 

na sociedade. 

Logo, cabe discutir e analisar como está ocorrendo esta inserção, levando em consideração 

as ações tomadas pelo poder público, ao acolhimento da sociedade civil e a 
 
 

1   
Bacharel em Engenharia Ambiental, pelo IFCE, Campus Juazeiro do Norte. sheylamonyke@gmail.com 

2  
Bacharelanda em Engenharia Ambiental pelo IFCE, Campus Juazeiro do Norte. leticia.l.freire@gmail.com 

3   
Professora Mestre do curso de Engenharia Ambiental do IFCE, Campus Juazeiro do Norte. 

4   
Professora Doutora do Curso de Engenharia Ambiental do IFCE, Campus Juazeiro do Norte. 

mailto:sheylamonyke@gmail.com
mailto:leticia.l.freire@gmail.com
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organização de catadores em associações ou cooperativas no sentido de melhor atender as 

demandas e valoração profissional. 

Para estudo de caso, tomou-se a realidade da Associação Engenho do Lixo, localizada no 

município de Juazeiro do Norte - CE. Nos últimos anos este tem mostrado um crescimento 

considerável, principalmente no setor comercial, consequente uma maior geração de resíduos. 

A Associação Engenho do Lixo é formada por oito catadores, sendo a mais antiga 

associação de catadores da cidade, criada há mais de vinte anos e possui licença de operação, pela 

Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte. 

 

2 Metodologia 

 

A pesquisa se enquadra como qualitativa, na perspectiva de levantar a visão da inserção 

dos catadores sob diversos aspectos e âmbitos, tanto na questão legislativa quanto a implantação 

da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Para caracterização de tal realidade, utilizou-se como instrumentos o levantamento das 

ações municipais, a análise situacional das organizações de catadores, a consulta a uma amostra 

populacional de 114 residências próximas a associação Engenho do Lixo, em relação ao 

reconhecimento do trabalho do catador, além do embasamento bibliográfico, no que diz respeito a 

questão legislativa atual. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, várias iniciativas já foram tomadas para o 

fortalecimento das atividades dos catadores, dentre elas pode-se citar o Decreto Nº 5.940 de 25 de 

Outubro de 2006, que institui a separação dos resíduos de órgãos e entidades de  administração 

pública; o Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos  Catadores  de   Materiais   

Reutilizáveis   e   Recicláveis   (CIISC),   instituído   pelo   Decreto   Nº 7.405/2010; o Programa 

Pró-Catador para integração fomento das organizações e aumento de oportunidades no setor; 

Prêmio cidade pró-catador, para o reconhecimento de práticas neste âmbito; Projeto Cataforte, para 

o fortalecimento de redes e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) com a modalidade Pronatec Catador. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, veio a evidenciar ainda mais o papel dos 

catadores na gerenciamento dos resíduos sólidos, os quais são citados várias vezes, desde nos 

objetivos, instrumentos, elaboração de planos estaduais e municipais de resíduos sólidos, e nas 

fundamentações relacionadas a implantação da coleta seletiva. 

Com base nisto, o poder público vem tomado algumas ações, tentando se enquadrar no que é 

exigido pela legislação. Há ainda o Projeto de Lei Municipal da Coleta Seletiva, que auxilia nos 

trabalhos realizados pelo catadores. 

O município de Juazeiro do Norte,  conta atualmente com três associações, as quais  fazem 

parte de um grupo de catadores que estão formando a Rede de Catadores do Cariri, denominada 

Cookariri, para melhorar os processos de comercialização dos materiais recicláveis assim como a 

sustentabilidade financeira de cada organização de catadores. A formação da rede 
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possui apoio do Movimento Nacional de Catadores, da Cáritas Diocesana do Crato , da 

Universidade Federal do Cariri e do Time Enactus IFCE Juazeiro do Norte. 

É notório que todas estas organizações enfrentam dificuldades de infraestrutura interna, 

assim como de máquinas que facilitariam o melhoramento do material reciclável a ser 

comercializado. 

A Associação Engenho do Lixo, recebe atualmente uma grande quantidade de resíduos  de 

empresas, de catadores individuais e da população em geral, o que vem sendo melhorado por 

trabalhos de empoderamento social desenvolvidos pelo Time Enactus IFCE Juazeiro do Norte. 

É válido ressaltar que os catadores ainda enfrentam dificuldades de contato com a população, 

algumas vezes chegam a sofrer preconceitos. Logo esta é uma esfera a ser trabalhada. 

Em trabalho discursivo sobre o trabalho do catador, sob análise da realidade da Associação 

Engenho do Lixo, Tavares (2013) evidenciou a necessidade de empoderamento dos seus membros, 

como articuladores para evidenciar a importância do seu papel sócio ambiental. Assumindo ainda 

que muitos dos enquadrados nesta profissão convergem de  necessidades sociais para o próprio 

sustento, e a formação do discurso ambiental é importante, mas se necessita de ações mais concisas 

voltadas para as mudanças conceituais da população. 

Do questionários aplicados nas 114 residências com um levantamento sobre a  importância 

dos catadores para o meio ambiente e a sociedade em geral, onde 96% afirmaram reconhecer tal 

valor e 4% não, mas dentro desse mesmo espaço amostral, apenas 13% tinham conhecimento dos 

trabalho desenvolvidos pela Associação Engenho do Lixo e 87% desconheciam, mesmo esta sendo 

no máximo há um raio de um quilômetro da associação. 

A partir destes dados, observa-se que muitas ações e normativas não são conhecidas pela 

maioria da população, logo cabe o desenvolvimento de ações estratégicas de educação ambiental 

para inserir na prática a elegibilidade do profissional em questão, já cadastrada pelo Ministério  do 

Trabalho e Emprego (MTE) na Classificação Brasileira de Ocupações, sob as denominações de 

Catador de material reciclável ( Código 5192-05), Selecionador de material reciclável  (Código 

5192-10) e Operador de prensa de Material reciclável (Código 5192 – 15). 

Segundo o MTE, estes ficam responsáveis por: 

“Coletar material reciclável e reaproveitável, vender material coletado, 

selecionar material coletado, preparar material para expedição, realizar 

manutenção do ambiente e equipamentos de trabalho, divulgar o trabalho 

de reciclagem, administrar o trabalho e trabalhar com segurança.” 

(Descrição Sumária, MTE) 

Em estudo comparativo entre as condições de trabalho dos catadores das regiões Sul, 

Sudeste e Nordeste do Brasil, Castilhos Jr (2013), constatou que há problemas comuns enfrentados 

tanto em relação a acidentes e lesões de trabalho ocasionadas pelo uso de equipamentos 

inadequados além da falta de Equipamentos de Proteção Individual, assim como a marginalização 

pela população, sendo este um fator a ser trabalhado. Ferraz (2012) sugere a implementação de 

ações por parte das áreas de serviço social e de saúde, em decorrência das condições de trabalho 

encontradas na maioria dos casos. 

 

4 Conclusão 

 

Deve-se pensar em formas para que normativas relativas aos catadores e a outras questões 

ambientais sejam levadas até a população. Ações de empoderamento social, 
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envolvimento dos órgãos públicos e Educação Ambiental da população são fundamentais para a 

efetiva inserção social dos catadores, como agentes importantes no que consta na PNRS. 
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Espaços Urbanos: Poluição nos ambientes urbanos 
 

ANÁLISE DA SAÚDE PÚBLICA E SUA RELAÇÃO À 

INCIDÊNCIA DE CÃES ERRANTES E CASOS DE 

LEISHMANIOSE NA MICRORREGIÃO DO CARIRI-CE 

 
Angela Maria Morais Silva1 

Amanda Moreira de Sá2 

Mira Raya de Paula Lima3
 

 
 
 

Resumo: Os setores de infraestrutura e saneamento básico do Brasil encontram dificuldades 

para acompanhar a expansão demográfica no meio urbano, isso tem acarretado problemas como 

o aumento de animais em situação de abandono, o que também é considerado problema de saúde 

pública. A presença de cães errante representa negativamente nos aspectos demográficos, 

ecológicos e biológicos, e o grau de desenvolvimento de um país ou de um município também 

têm impacto na gravidade e tratamento dessa questão. Contudo, as demandas sociais, legais, 

financeiras e éticas influenciam as estratégias utilizadas pelos governos para o manejo das 

populações de cães abandonados. Com isso o presente trabalho objetiva analisar os casos de 

Leishmaniose Tegumentar Americana em indivíduos com casos registrados na 21ª 

Coordenadoria Regional de Saúde da Região Metropolitana do Cariri e correlaciona-los à 

incidência de cães nas vias públicas e os casos de calazar canina. 
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1 Introdução 

 
O Brasil sofre com a carência de saneamento básico, fator que contribui para o 

desenvolvimento de patologias como as zoonoses, haja vista a produção de resíduos 

disponíveis a céu aberto diariamente. Esta é uma situação preocupante à sociedade tendo em 

vista que é também um problema de saúde pública, além de sociocultural, econômico, 

ambiental e estético. 

Juntamente a esta situação soma-se o problema sanitário causado pela disseminação de cães 

nas ruas, o que chama a atenção pelo fato de tais animais serem hospedeiros das mais 

inúmeras patologias e, pela falta de tutores, não têm acesso a cuidados de saúde. Como 

hospedeiros definitivos de algumas espécies de helmintos, a transmissão ao homem é 

inevitável. 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), as leishmanioses são consideradas primariamente 

como as zoonoses que mais acometem o homem, quando o mesmo entra em contato com o 

ciclo de transmissão do parasito, transformando-se em uma antropozoonose, sendo por sua 

vez, a espécie Canis familiaris a principal fonte de infecção nas áreas urbanas. 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma infecção não contagiosa, porém, merece 

uma atenção especial devido a magnitude da mesma em termos de apresentar riscos de 

deformidade na pessoa infectada, é causa por meio de um protozoário de gênero leishmania, 

cuja transmissão através de um vetor o qual acomete a pele e a mucosa. 

No Brasil a LTA é realizada um controle por todas as unidades federais o que apresenta a 

ocorrência média de 26 mil casos por ano entre os anos de 1998 e 2007. Por meio deste 

controle, foram identificadas algumas espécies transmissoras das infecções em humanos 

dentre elas a do subgênero Leishmania. As espécies envolvidas na transmissão no Brasil são 

as LTA: Lutzomyia whitmani, L. intermedia, L. neivai, L. flaviscutellata, L. umbratilis, L. 

wellcomeie L. migonei, pois são estas as fêmeas que se alimentam do sangue, inclusive 

humano para o desenvolvimento dos seus ovos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Com isso, desenvolveu-se uma pesquisa que objetiva analisar os casos de Leishmaniose 

Tegumentar acometidas na população de Juazeiro do Norte além de levantar uma reflexão 

voltada aos cães de rua e sua relação com tais casos. Dessa forma, buscou-se levantar dados 

estatístico levando em consideração que a frequência dessas infecções está diretamente 

relacionada à presença de cães e, em especial aos cães que vivem nas ruas. 

 

2 Metodologia 

 
A metodologia usada no trabalho consiste de uma pesquisa básica aplicada com uma 
abordagem qualitativa e quantitativa, assim como levantamento bibliográficos e coleta de 
dados da frequência de casos de zoonoses a nível da Região Nordeste, Região Metropolitana 
do Cariri (RMC) e na cidade de Juazeiro do Norte, e uma análise comparativa dos dados 
obtidos. 
Segundo Silva; Menezes (2001), tudo pode ser quantificável, ou seja, é possível “traduzir em 
números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”. Enquanto que a pesquisa 
qualitativa “não requer o uso de métodos e técnicas estatística” (p. 20). Nessa vertente, tem- 
se o ambiente natural como fonte direta, onde é possível coletar os dados sendo para tanto o 
pesquisador o instrumento chave. 
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Para a coleta de dados buscou-se juntamente a 21ª Coordenadoria Regional de Saúde da 
Região Metropolitana do Cariri, do Centro de Controle de Zoonoses do município de Juazeiro 
do Norte e ainda do Centro Epidemiológico de Vigilância Sanitária, por meio de relatórios de 
frequência dos casos registrados na região, enquanto que os dados coletados a nível de 
região nordeste, obteve-se por meio de site do Ministério da Saúde, Organização Mundial de 
Saúde e trabalhos científico com abordagem da temática. 

 
 

3 Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos na pesquisa nos remetem a necessidade de um pensar urgente e 
sensível no que diz respeito a infecções acometida ao homem por intermédio de cães, sendo 
esta uma problemática de saúde pública ambiental. Além de causar na sociedade uma 
reflexão acerca dos devidos cuidados necessários e respeito aos animais de modo geral uma 
vez que são um importante veículo de transmissão das diversas zoonoses relatadas em 
estudos e quando expostos a condições de ruas, aumenta o grau de capacidade de veicular 
estas patologias. 
O Gráfico 1 apresenta a frequência dos casos de Leishmaniose Tegumentar na Região 
Metropolitana do Cariri. Em 2013 a cidade de Juazeiro do Norte, não se apresenta como a 
mais infectada, porém, em 2015, há um aumento do número de casos. Contudo, a cidade de 
Barbalha apresenta-se com maior incidência de caso em 2013, tendendo a diminuir, enquanto 
que a cidade de Missão Velha tem seu destaque com maior ocorrência de infecções nos anos 
de 2014 e 2015. 

 

Gráfico 1 - Frequência de casos de Leishmaniose Tegumentar na Região Metropolitana 
do Cariri 

 

Fonte: Próprio autor. 

 
O Gráfico 2 mostra a realidade pontual, dos casos de cães com calazar, nos bairros João Cabral 

e Pirajá na cidade de Juazeiro do Norte, segundo os dados do Centro de Zoonoses do município. 

É perceptível que os dados referentes ao ano de 2015, respectivamente dos meses setembro, 

outubro, novembro e dezembro são bastante significantes, porém, em 2016, os dados, referente 

apenas aos meses de janeiro e fevereiro já demonstram expectativa de crescimento. Este deve 

ser um fator preocupante a sociedade, visto que a transmissão desta zoonose é muito acessível 
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ao homem, em especial a idosos e crianças que apresentam o sistema imunológico muitas  das 
vezes baixo. 

 
 

Gráfico 2 – Frequência de cães com calazar em juazeiro do Norte 
 

Fonte: Próprio autor. 
 
 

 
4 Conclusão 

 
De acordo com Kimura (2002), há mais de 200 zoonoses conhecidas e que são a principal 
causa de acidentes em humanos, principalmente entre crianças e idosos, Kahn (2006) afirma 
que estas são mundialmente consideradas como um grave problema de saúde pública. 
Há uma necessidade do conhecimento por parte da população juntamente com as políticas 
públicas de modo que instigue uma reflexão no sentido de solucionar problemas. É sabido por 
meio de estudos anteriores (OLIVEIRA et al, 2012, OYAFUSO et al, 2002, SCAINE et al, 
2003), que o abandono de cães é um dos causadores de inúmeros transtornos à população. 
Paulatinamente, o conhecimento contribui para uma consciência que tem por consequência a 
sensibilidade de não abandonar animais. 
É sabido que o conhecimento cria no ser humano um olhar mais holístico em relação a 
diversas problemáticas pouco discutidas. Acredita-se que por meio de pesquisas mais 
pontuais seja possível criar uma cultura de adoção de cães e/ou a inserção de cuidados, por 
parte de uma coletividade, havendo assim, um efetivo respeito e cuidado mútuo de modo a 
contribuir com a mitigação desses casos de calazar e leishmaniose a nível regional e local. 

 
 
 

Espaços Urbanos: Poluição nos ambientes urbanos 
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RESUMO 

Nas últimas décadas ocorreram várias mudanças no processo de trabalho da agricultura, bem como 

o fortalecimento do uso de equipamentos e produtos para o aumento de produtividade. O uso 

indiscriminado e incorreto de agrotóxicos ocasiona impactos no meio ambiente e na saúde humana, 

principalmente devido à falta de assistência ao agricultor familiar. Diante disso, o presente artigo 

objetivou avaliar a prática do uso dos agrotóxicos na agricultura, e através dos resultados, e propor 

medidas mitigadoras para alcançar uma agricultura sustentável,  minimizando os impactos no meio 

ambiente. O público-alvo são os  agricultores  das comunidades da Colônia Antônio Justa, da 

região de Maracanaú-CE. O projeto SUSAgri pretende realizar a educação ambiental para a 

manipulação de defensivos agrícolas, a conscientização para o uso da proteção individual, a 

logística reversa das embalagens, capacitação de procedimento de descontaminação e a melhoria 

da qualidade de vida das famílias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura; Agrotóxicos; Contaminação; Defensivos agrícolas. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2016), o Brasil é o maior consumidor de 

produtos agrotóxicos do mundo. O consumo de agrotóxicos aumentou a partir da criação de novas  

tecnologias,  que  geraram  mudanças  na  atividade  rural  desde  a  Revolução  Verde, na 
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década de 1950, período em que a maioria dos agricultores intensificou o uso dos extensivos 

agrícolas, com finalidade de controlar doenças e aumentar a produtividade. 

 
A partir deste contexto, houve um grande aumento das áreas contaminadas. Essas áreas são 

expostas à contaminação por meio do manuseio inadequado de agrotóxicos. Se a contaminação 

estiver em grande quantidade no solo, pode acarretar risco à saúde dos agricultores que manipulam 

o produto e também das pessoas que irão consumir o alimento. 

 

Os pesticidas estão entre os produtos com fatores de risco mais agravantes para a saúde dos 

trabalhadores rurais e para o meio ambiente. Por isso, evidencia-se que o modelo de 

desenvolvimento econômico atual induz e impõe transformações no modo de vida que ensejam 

graves problemas de saúde ao trabalhador, como, a exposição dos trabalhadores aos agrotóxicos 

no campo. Essas condições interferem na qualidade de vida, impactando, negativamente, na saúde 

do trabalhador rural e no meio ambiente (VIERO, 2016). 

 

Algumas Organizações Não Governamentais (ONGs) realizam projetos com orientações 

sociais e ambientais. Organizações essas como a Enactus (Entrepreneurial Action Us), uma  ONG 

que realiza trabalhos sociais, sem fins lucrativos, visando três pilares, o social, o econômico e o 

ambiental. Um exemplo a ser citado é o projeto SUSAgri, que significa  agricultura sustentável, e 

está sendo implantado nas Associações dos Agricultores da Colônia Antônio Justa e Terra Nova. 

 

A Enactus e a NUFARM são responsáveis por formar, treinar e acompanhar os times 

Enactus e através da “Parceria NUFARM para projetos de Consciência e Ética no Agronegócio”, 

os participantes realizam projetos que tenha como foco a melhoria da qualidade e do padrão de 

vida dos agricultores. A NUFARM é uma das empresas mundiais líderes de proteção de culturas. 

Fabrica produtos para ajudar os agricultores a proteger as suas colheitas contra danos causados por 

ervas daninhas, pragas e doenças. 

 

E com a parceria dessa empresa o Time IFCE Maracanaú realiza o projeto SUSAgri que 

atua na avaliação da prática do uso de agrotóxicos na agricultura que pode ser usada para estimar 

e categorizar a importância ambiental de determinada medida, calculando quantitativamente os 

impactos pelos danos aos agricultores, aos ecossistemas e à saúde humana. Atuando também 
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reciclável, com a destinação correta das embalagens dos agrotóxicos. Inicialmente deve-se 

reconhecer o risco e suas consequências, e então controlar os danos causados ou adotar técnicas 

de obtenção de informações, por meio de um questionário, onde será avaliado o perfil dos 

agricultores. Orientando de uma forma segura, simples e sustentável para melhoria da qualidade 

de vida desta comunidade e das pessoas que serão impactadas indiretamente com estas ações. 

 

Esse estudo está relacionado aos primeiros os passos da implantação do projeto SUSAgri 

na comunidades de agricultores, localizada na Colônia Antônio Justa. O presente estudo tem como 

objetivo traçar um perfil dos agricultores baseado em fatores educacionais, socioeconômicos e a 

atividades rurais com a utilização do defensivo agrícola, desde sua  aquisição ao seu descarte final. 

 

METODOLOGIA 

 

O método utilizado na pesquisa foi a análise e a identificação de comunidades localizadas 

no município de Maracanaú que praticam algum tipo de atividade agrícola associada ao uso de 

defensivos. Com a comunidade enquadrada no objetivo do projeto, foi elaborado e aplicado um 

questionário onde avaliamos o perfil dos agricultores, levantamento fatores educacionais, 

socioeconômicos e comunicacionais ligados a atividades agrícolas, como os métodos de aplicação 

e manuseio, práticas elaboradas e adquiridas pelos agricultores sobre o transporte e 

armazenamento dos defensivos agrícolas, utilização dos equipamentos de proteção individual e 

descarte das embalagens desses defensivos, avaliando, desta forma, os riscos na agricultura a partir 

do uso de agrotóxicos. 

Primeiramente, foi realizada uma reunião com os representantes das associações no 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maracanaú, onde foram obtidas informações sobre a 

comunidade, os agricultores e a localização das plantações, quantidade de agricultores ativos e 

inativos, a utilização de agrotóxicos e a destinação da produção dos alimentos. 

A seguir, foi feito uma visita ao local das plantações desses agricultores e foi observado, 

que no entorno havia a Barragem do Rio Maranguapinho e, mais distante, o Aterro Sanitário de 

Maracanaú. A partir desses fatores observados, percebeu-se a importância da avaliação da prática 
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rio e ao aterro, e, consequentemente, a saúde pública. 

 

Os levantamentos relacionados aos fatores socioeconômicos foram realizados com os 

agricultores da Associação através da aplicação de um questionário estruturado, baseados em 

metodologia de pesquisa social de caráter qualitativo. A amostra do estudo é de 43 trabalhadores 

rurais e foram levantadas questões relacionadas à faixa etária, sexo, nível educacional, uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), uso de agrotóxico, tipo de plantação, aquisição, 

armazenamento e utilização do agrotóxico, observação de sintomas, recebimento de treinamentos 

e contatos diretos com agrotóxicos. 

Para análise do processo comunicativo da comunidade – processo o qual foram  analisados 

se imagens e textos contidos nas embalagens dos agrotóxicos estavam sendo compreendidas pelos 

agricultores, ou seja, como estava sendo a comunicação dos agrotóxicos com esses trabalhadores 

rurais – foi feito entrevistas contendo questões relativas à recepção das informações disponíveis 

sobre estes produtos, como rótulos, bulas de produtos, cartilhas e outros materiais informativos, 

bem como interpretação de figuras relacionadas. Verificando-se o entendimento das informações 

dispostas relacionadas aos produtos. 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS E PÚBLICO ALVO DO ESTUDO 

 
As comunidades da Colônia Antônio Justa que se localizam no munícipio de Maracanaú, 

região metropolitana de Fortaleza e está situada a 30,1 km da mesma. Conta com uma população 

de 1.935 habitantes e encontra-se nas proximidades da barragem do rio Maranguapinho que está 

na fronteira dos municípios de Maracanaú e Maranguape (Figura 1). 
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Figura 1: Vista de cima da comunidade do Antônio Justa (Fonte: Google Maps, 2016) 

 
O púbico alvo do projeto são agricultores residentes do munícipio de Maracanaú, das 

Associações de Agricultores da Colônia Antônio Justa e Terra Nova, que estão ligados ao 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Maracanaú. Trabalham com cultura de subsistência, onde se 

cultiva principalmente milho e feijão, a maior parte trabalha com a agricultura para consumo 

próprio e poucos comercializam o que plantam. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados obtidos em relação à avaliação das características socioeconômicas e de 

trabalho da população no estudo estão apresentados abaixo na tabela 1. 
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Tabela 1: Características socioeconômicas e de trabalho da comunidade. 

 
Estes dados mostraram que o trabalho rural dessa comunidade é realizado por pessoas,  em 

sua maioria, acima de 50 anos, majoritariamente, por mulheres (60,47%) com nível educacional 

médio incompleto (37,21%), sendo que 13,95% são analfabetos, baseados nesses ficou evidente 

que o nível de escolaridade dos produtores rurais é bem deficiente, sendo escassa as informações 

sobre o uso correto de agrotóxicos. Verifica-se também que a maioria recebe entre meio salário e 

um salário-mínimo (62,79%), cerca de 60% utilizam agrotóxicos e que praticamente não 

receberam nenhum tipo de treinamento (90,70%). 
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produtos fitossanitárias, quando questionados se realizavam a leitura desses informativos, 65,12% 

afirmaram que não. Em relação ao entendimento das figuras que contém mensagens, apenas cerca 

de 16% afirmaram que entende essas representações. Isso mostra o alto teor técnico dessas 

informações, o que dificulta a compreensão pelos agricultores, que apresentam um baixo de grau 

de escolaridade. 

 

A partir da análise da destinação das embalagens desses produtos foi verificado que não 

ocorre a destinação correta, que seria o retorno dessas embalagens aos fabricantes. Através dos 

dados levantados, verificamos que os agricultores descartam as embalagens de uma forma que 

pode agredir ainda mais o meio ambiente, como por exemplo, o aterramento dessas embalagens 

(9,3%), a destinação em locais públicos (16,28%), em sacolas de lixo (60,47%) e guardados 

(13,95%), foi observado à falta de conhecimento dos riscos desses produtos e da logística reversa 

(retorno dessas embalagens aos locais de fabricação). 

 

O procedimento correto para a logística reversa dos produtos fitossanitários seria a lavagem 

das embalagens, através da tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, a inutilização das embalagens 

para evitar reaproveitamento, o armazenamento temporariamente na propriedade e a entrega na 

unidade de recebimento indicada na nota fiscal até um ano após a compra. Sendo que nesse sistema 

a responsabilidade além do agricultor, é também dos canais de distribuição, que tem que informa 

o local de entrega na nota fiscal e orientar o agricultor, da indústria que tem que recolher as 

embalagens vazias e dar a destinação correta final que seria a reciclagem ou a incineração e por 

último do poder público, que é de fiscalizar, emitir as licenças de funcionamento para as unidades 

de recebimento e educar e conscientizar o agricultor quanto às suas responsabilidades dentro do 

processo (INPEV, 2010). 

 

Diante disso, o time Enactus IFCE Maracanaú com o projeto SUSAgri irá realizar 

melhorias na comunidade de agricultores residente da Colônia Antônio Justa, onde serão realizadas 

as seguintes atividades: capacitação de aquisição, transporte e armazenamento de agrotóxicos, 

capacitação sobre equipamentos de proteção individual, capacitação de manuseio do agrotóxico, 

capacitação  de logística reversa de  embalagens,  capacitação  de procedimento     de 
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agrícola. Entre os resultados que o projeto espera alcançar, destacam-se: 

 
● Conhecimento da comunidade sobre os métodos alternativos de agricultura; 

● Conscientização da comunidade da importância da preservação e conservação do meio 

ambiente; 

● Informação e promoção do manuseio correto dos defensivos agrícolas e saúde de 

agricultor; 

● Obtenção de índices econômicos através do uso de métodos alternativos, da redução dos 

defensivos e com a diminuição do gasto com a saúde do agricultor; 

● Implantação da destinação correta das embalagens de agroquímicos através de parcerias, 

promovendo a logística reversa; 

● Diminuição da degradação do solo, flora, fauna e recurso hídrico causado pelo uso 

incorreto dos defensivos químicos; 

● Melhoria da qualidade de vida das famílias; 

● Empoderamento social, econômico e ambiental. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir dos dados obtidos, verificamos que mais da metade da população da comunidade 

utiliza agrotóxicos. Foi possível obter também que ainda existe uma grande probabilidade do solo 

está contaminado, devido ao uso incorreto dos defensivos agrícolas, ocasionado pela falta de 

informação dessas pessoas, por não terem recebido treinamento adequado. Além disso, o nível de 

escolaridade dos entrevistados é baixo, acarretando no problema ainda maior, pois a percepção de 

entendimento do uso do agrotóxico é insuficiente o que os leva a fazer seu uso indevido. 

 

As capacitações dos agricultores é uma forma de educação ambiental que será habituada 

ao nível educacional e intelectual dos trabalhadores rurais, visando o maior êxito. Os resultados 

demonstram claramente a carência de conhecimento sobre a prática do uso de agrotóxicos. Com 

os treinamentos que serão aplicados na comunidade visando orientar sobre o uso indevido do 

agrotóxico bem como a implantação da logística reversa das embalagens dos agrotóxicos, 

impactando positivamente a comunidade, melhorando assim a saúde dos agricultores, e o meio 

ambiente. 
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capacitações adaptadas para a realidade dos agricultores analisando a escolaridade, faixa etária, 

aspectos sociais e ambientais com isso trazendo benefícios as associações dos agricultores e a 

comunidade que compra o alimento. 
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Resumo 

 

O Cadeleite, ou Campeonato de Derivados de Leite de Búfala, surgiu a partir da necessidade da 

aproximação da Universidade com o setor produtivo de bubalinos e da busca pela contribuição da 

Academia em colaborar com a redução de possíveis perdas econômicas desse setor, em tempos de 

crise. O Campeonato visa aproximar os bons produtores aos bons chefes gourmets e ocorrerá em 

dezembro de 2016, na cidade de Belém, Pará. Os derivados de leite de búfala possuem características 

nutricionais importantes e superiores aos de bovino e profissionalizar a cadeia produtiva é um 

desafio ao qual o campeonato se propõe em colaborar. 84,5% dos produtores entrevistados, através 

de formulário eletrônico aplicado, mostraram-se interessados em participar do evento. 
 

 
Palavras-chave:  Búfalo; Empreendedorismo; Queijo, Relação  público-privado. 

 
Abstract 

 

The Cadeleite or Buffalo Milk Derivatives Championship arose from the need to approach the 

University to the buffalo production sector and to pursue the contribution of the Academy to 

collaborate with the reduction of possible economic losses of this sector in times of crisis. The 

Championship aims to approximate good producers to good gourmets chefs and will take place in 

December 2016 at the city of Belem, Para. Buffalo milk derivatives have important nutritional 

characteristics and are superior to those found in dairy cattle and to professionalize the activity is   a 

challenge to which the championship intends to cooperate. 84.5% of the interviewed producers 

through applied electronic form showed interest to participate in the  event. 

 

Keywords: Buffalo; Cheese; Entrepreneurship; Public-private  relationship. 
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Introdução 

 

O setor produtivo de bubalinos ou bubalinocultura está presente nos mais diferentes países e climas 

ao redor do globo. O estado do Pará, localizado na região Amazônica, possui o maior rebanho de 

todo o Ocidente Terrestre, com cerca de 494.000 cabeças, segundo dados do IBGE (2014). Apesar 

de possuir um efetivo superior aos demais estados do Brasil e até mesmo de diversos países do 

ocidente, o rebanho paraense de bubalinos é menor, menos produtivo e menos conhecido do que sua 

cadeia produtiva de referência, a de bovinos que possui quase 20 milhões de cabeças, constituindo, 

essa, a única atividade produtiva presente em todos os municípios do  estado. 

 

A pecuária bovina é de extrema importância para o estado do Pará e para o restante do país, pois 

possui expressivo impacto na composição de seu produto interno bruto, já a bubalinocultura, apesar 

de todo o seu potencial, ainda não alcançou estatística produtiva suficiente para se distinguir dentre 

as cadeias de impacto da economia brasileira, mesmo que bons laticínios e produtos sejam 

encontrados em diferentes estados. 

 

Os búfalos são mais dóceis, mais produtivos e menos susceptíveis a doenças do que os bovinos, 

além disso produzem leite e carne mais nutritivos (Varela et al., 2011). Verruma e Salgado (1994) 

concluíram que o leite bubalino apresenta níveis superiores ao leite de vaca em gordura, sólidos 

totais, calorias, vitamina A, cálcio, ferro, aminoácidos (lisina, treonina, valina, metionina, 

isoleucina, tirosina e fenilalanina) e ácidos graxos (capróico, caprílico, cáprico, láuríco, mirístico, 

palmítico, esteárico, palmitoleico e linoleico). Menárd et al. (2010) comprovaram que o leite 

bubalino possui mais ácido linoleico conjugado, que é um ácido graxo de comprovada ação 

anticancerígena, mais prevalente em carne e leite de bovídeos (Parodi, 1997; Parodi,  1999). 

 

El-Salam & El-Shibiny (2011) citam que o leite de búfala é mais rico do que o de bovino em quase 

todos os nutrientes e que o queijo “mozzarela” e a manteiga ghee são as especialidades desse leite. 

Já Han et al.. (2007) informaram que a qualidade do leite de búfala atrelado a seu sabor possuem 

característica vantajosas para produção de queijos, manteiga, iogurte e  sorvete. 

 

As vantagens dos produtos bubalinos vão além da qualidade da matéria prima, ou o leite em seu 

estado bruto. Cipolat-Gotet et al. (2015) comprovaram que tanto a proteína quanto a energia do leite 

bubalino são recuperadas em sua coalhada em níveis superiores ao da coalhada produzida com leite 

bovino, demonstrando que há uma tendência à manutenção das características nutritivas de seus 

produtos beneficiados em comparação ao alimento teste. Sendo, portanto, o leite e o queijo de 

bubalino tão benéficos e com real potencial de mercado consumidor, estimular ações que contribuam 

com seu desenvolvimento parece ser a vertente mais  apropriada. 

 

Diversos entraves da produção bubalina paraense foram relatados por Barbosa (2005) e Lourenço 

Júnior e Garcia (2008), dentre eles está a dificuldade em escoar o produto de seu principal local 

produtor, que é a ilha do Marajó. Afora esses entraves, o principal queijo produzido no estado é o 

queijo Marajoara, que apesar de saboroso e conhecido não possui mercado suficiente para 

deslanchar a atividade produtiva da região. Já em outros estados, particularmente São Paulo, Minas 

Gerais e Alagoas a cadeia é mais diversificada e profissional, com diversas propriedades e laticínios 

organizados e com potencial para alcançar o objetivo de qualidade do produto, almejada 
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pelo Campeonato de Derivados de Leite de Búfala, Cadeleite, já em seu primeiro ano de realização. 
Nesses estados, o principal desafio é incrementar a produção. 

 

Existe um movimento inconsciente e inovador que sugere que a Universidade deve extrapolar seus 

muros e buscar a proximidade com a sociedade, indo além das relações sociais estabelecidas 

intramuro, buscando ser quem produz e cria novas configurações de mudança social, promove 

transporte e tradução de pensamentos, sentimentos e conhecimentos, cria ou refaz conexões e abre 

a troca de conhecimento entre os diversos setores, como reflexo da transdisciplinaridade (Jucá, 

2015), reflexo esse, desejado pela proposta do Cadeleite. 

 

A Universidade Federal Rural da Amazônia, por sua familiaridade com os problemas relatados, 

buscou criar uma solução moderna e atrativa, com o intuito de fortalecer sua relação com o setor  da 

sociedade descrito, propondo o Cadeleite, um campeonato de derivados, cujos produtos serão 

julgados por grandes chefes gourmets e celebridades locais, com vistas a destacar os itens de 

qualidade já existentes de forma direta e estimular que mais itens alcancem essa qualidade, de forma 

indireta. 

 

A escolha de Belém para sediar o Cadeleite fez-se, pois, o Pará possui o maior rebanho de bubalinos 

de todo o ocidente terrestre e porque Belém, após a criação do Centro Global de Gastronomia no 

final de 2015, passou a ser constantemente frequentada por chefes gourmets de renome em todo o 

país e no exterior, que buscam, nessa cidade, novos sabores e desafios para seus restaurantes. 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral do Campeonato de Derivados de Leite de Búfalas, Cadeleite, é aproximar os bons 

produtores brasileiros de derivados de leite de búfala a grandes chefes gourmets, abrindo, assim, 

novo nicho de mercado para o setor. 

 

Os objetivos específicos do Campeonato de Derivados de Leite de Búfalas, Cadeleite, são: a) 

contribuir com a profissionalização da cadeia produtiva de derivados de leite de búfala no estado do 

Pará e nos diversos estados, através do estímulo da competição, visando, assim ter numerário  de 

produtores preparados para atender aos mercados consumidores mais exigentes; b) identificar  os 

melhores produtos nacionais, oriundos da manipulação do leite bubalino; c) agregar valor aos 

produtos de qualidade; d) amplificar a visibilidade dos bons produtores, e) estimular novos 

investidores na cadeia; f) colaborar com a redução do impacto causado pela crise financeira ao setor, 

possibilitando novos contratos; g) despertar o interesse da gastronomia nacional e internacional 

pelos derivados do leite bubalino. 

 

Metas: As principais metas a serem alcançada pelo Campeonato de Derivados de Leite de Búfalas, 

Cadeleite, são: a) Realizar o primeiro campeonato em Dezembro de 2016; b) Estimular o interesse 

pela tecnificação de pelo menos cinco propriedades brasileiras, até 2018; c) Fortalecer a marca do 

evento em nível internacional em quatro anos; 
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Material e métodos 

 

O Cadeleite, ou Campeonato de Derivados de Leite de Búfala será realizado em local apropriado, 

na cidade de Belém, estado do Pará, em Dezembro de 2016. Regras específicas sobre como será o 

julgamento e formas de submissão dos derivados serão disponibilizadas por meio eletrônico, através 

de página própria do evento, com antecedência mínima de três  meses. 

 

Os componentes da banca julgadora serão escolhidos conforme nível de conhecimento técnico e 

interesse pelos produtos e serão distribuídos em diferentes categorias, de forma que haja número 

ímpar de avaliadores, para impossibilitar empates. 

 

O evento será realizado em dois dias e somente poderão participar os derivados cujo laticínio possuir 

serviço de inspeção, municipal, estadual, federal ou artesanal, com vistas a reduzir riscos sanitários. 

 

Os laticínios poderão concorrer em quantas categorias lhes interessar, não havendo limite máximo 

de participação. 

 

Para viabilizar a participação de chefes gourmets de notoriedade foi firmada parceria com o Centro 

Global de Gastronomia. 

 

Os vencedores poderão incluir a logomarca do campeonato em seus rótulos desde que indiquem o 

ano da premiação. 

 

Para testar interesse contínuo ou descontínuo do setor pelo Cadeleite, formulários de 

questionamento eletrônicos serão postados e as respostas analisadas estatisticamente ou 

automaticamente pelo sistema, conforme variável estudada. 

 

Em Junho de 2016, foi publicado o primeiro formulário, no endereço eletrônico 

http://goo.gl/forms/8SnmkTUY5t2oVOWj2, para avaliação do interesse de produtores de todo o 

país. 

 

Resultados preliminares 

 

A divulgação do evento iniciou no segundo semestre de 2015, para bubalinocultores brasileiros e da 

América Latina, durante o Encontro de Bubalinocultura. Durante o referido evento, houve calorosa 

recepção por parte dos produtores, inclusive de países vizinhos ao Brasil, e a celebração da co-

realização do campeonato com a Associação Brasileira de Criadores de  Búfalos. 

 

Em outubro de 2015 foi fechada a parceria com o Centro Global de Gastronomia e o aceite da 

primeira celebridade, uma cantora paraense. 

 

Em abril de 2016, as primeiras parcerias comerciais foram fechadas durante a Fenabel, Feira do 

Agronegócio de Belém, trazendo grandes marcas do setor para o  projeto. 

http://goo.gl/forms/8SnmkTUY5t2oVOWj2
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O  formulário  eletrônico  submetido  em  junho  de  2016 obteve,  após  três  dias  de  avalição, 61 
respostas.  48% dos entrevistados informaram que participarão já em 2016 do Cadeleite, 36,2%  que 

possuem interesse em participar, porém não em 2016 e somente 15,5% não desejam participar do 

Cadeleite, totalizando 84,5% de interessados no evento. 
 

 
Considerações finais 

 

A partir do exposto, pode-se afirmar que há uma expectativa positiva tanto da Universidade quanto 

da sociedade, através dos produtores de bubalinos, na aproximação dos setores, na 

profissionalização da cadeia e no fortalecimento da marca do evento, permitindo, após a 

solidificação do mesmo, a abertura de novos mercados consumidores em escala suficiente para 

colaborar com estabilidade do setor, mesmo em tempos de  crise. 
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CEUCI 

PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE SOB UMA NOVA PERSPECTIVA 

 

Laura Nery Silva, Bruna Lima Ferreira, Marina de Campos Jardim, 

Nicole Wiezel de Carvalho, Raíssa Pires de Camargo. 

 

 
Resumo: Atualmente o Brasil enfrenta um crescente aumento dos casos de dengue, tornando 

um problema grave de saúde pública. Diante deste cenário, pode-se afirmar que as políticas 

públicas vigentes são pouco efetivas, não sendo capazes de conter a disseminação do vírus. 

Visando complementar tais políticas, surge o Projeto CEUCI desenvolvido pela Enactus 

FEA/USP. O Projeto visa otimizar o espaço urbano através de iniciativas inovadoras que 

promovam melhorias estruturais na saúde pública em comunidades da cidade de Ribeirão 

Preto, focando nas doenças causadas pelo vetor Aedes aegypti. As ações visam suprir 

deficiências na infraestrutura, na coleta de lixo e na educação ambiental, uma vez que o 

acúmulo de recipientes propícios à proliferação do vetor está diretamente relacionado aos 

fatores citados acima. Portanto, espera-se erradicar os focos de dengue, envolvendo a 

comunidade nas ações por meio da educação ambiental e consequentemente melhorando a 

qualidade de vida e o ambiente em que estão inseridas. 

 
Palavras-chave: Aedes aegypti, infraestrutura, educação ambiental, saúde pública. 
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1. Dengue 

 

Trata-se por dengue a enfermidade causada por um arbovírus, ou seja, transmitido 

essencialmente por artrópodes, e transmitida para humanos através da picada das fêmeas do 

mosquito do gênero Aedes (WRIGHT ePRITT, 2012). Sendo assim, humanos infectados são 

os grandes portadores e multiplicadores do vírus por servirem como fonte de transmissão para 

os mosquitos não infectados. A partir do momento em que o período de incubação do vírus (4- 

10 dias) é ultrapassado, o mosquito se torna capaz de transmiti-lo pelo resto de sua vida, um 

intervalo que pode durar de alguns dias ou semanas (CDC, 2012; WHO, 2013). 

O Aedes aegyptié diferente dos outros mosquitos, pois possui hábitos diurnos e noturnos, 

podendo a fêmea picar diversas pessoas diferentes durante o tempo de alimentação, além de 

existir a preferência em colocar seus ovos em recipientes que armazenam água limpa, fato que 

leva à predominância dos mesmos nas áreas urbanas, escolhendo normalmente locais que 

sejam sombreados. Os ovos dessa espécie são muito resistentes e chegam a sobreviver por 

meses sem a água necessária para a incubação. No entanto, a partir do momento em que há a 

quantidade de água necessária, o ciclo de vida aquático se inicia e dura apenas 7 ou 8 dias 

(DECKER, 2012; GLUBER, 2001; WHO, 2013). 

 
2. Histórico e Epidemiologia 

 

A dengue é uma doença grave que atinge pessoas de todas as faixas etárias (WHO, 2013) 

e possui quatro tipos de vírus diferentes, todos provenientes de macacos e que foram passados 

para os humanos entre 100 e 800 anos atrás no Sudeste Asiático e na África. Os primeiros 

relatos da doença foram encontrados em uma enciclopédia chinesa datada de 600 DC 

(GUBLER, 1997). Posteriormente, outros relatos surgiram em regiões da Índia Francesa e do 

Panamá. Entretanto, tais relatos citam uma doença febril aguda e apesar de serem 

potencialmente compatíveis, não é possível afirmar que havia sido dengue. 

A dengue é considerada, atualmente, a doença mais importante transmitida por vetores no 

mundo. Estima-se que cerca de 2 bilhões de pessoas vivem em áreas onde é possível contrair a 

doença e que o número de casos no mundo seja em torno de 50 a 100 milhões por ano 

(MARTINS e CASTIÑEIRAS, 2002). 

Os primeiros grandes surtos epidêmicos registros ocorreram no Caribe e na Costa 

Atlântica dos EUA, em 1827. Em seguida, atingiu o outro lado do mundo, com registros na 

Austrália entre os anos de 1879 e 1997 (TORRES, 1998). Tais surtos foram favorecidos pelo 

desenvolvimento do transporte comercial no mundo. 

Até meados do século XX a doença era restrita geograficamente, porém com a ocorrência 

da 2ª Guerra Mundial os mosquitos do gênero Aedes foram transportados para todo o mundo 

(CDC, 2012). A partir de então, surgiram os primeiros relatos de dengue hemorrágica em 

1953, nas Filipinas (TORRES, 1990). Em decorrência, outros países asiáticos como Vietnã do 

Sul, Cingapura, Malásia e Indonésia apresentaram casos de dengue hemorrágica. 

Após um período sem registro da doença, em 1964 um pequeno surto foi diagnosticado no 

Taiti, e nos anos seguintes, várias casos foram diagnosticados em outros países. A circulação 

dos quatro sorotipos do vírus vem se mantendo até os dias de hoje (GUBLER, 1997). 

 
2.1 Dengue no Brasil 

 

Existem relatos mais antigos de casos de dengue no Brasil datados de 1846 (BRAGA e 

VALLE, 2007), entretanto, as primeiras citações na literatura científica foram registradas em 

1916, na cidade de São Paulo, e em Niterói no ano de 1923 (TEIXEIRAetal., 1999). A 
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primeira epidemia documentada de forma clínica e laboratorial ocorreu durante os anos de 

1981 e 1982, em Boa Vista, capital do Estado de Roraima. 

A segunda epidemia atingiu o Rio de Janeiro e alguns estados do Nordeste no ano de 1986 

e, desde então, os casos vêm aumentando e se espalhando pelo país (MS, 2009), tornando-se 

um problema de saúde pública nacional. Em 1995, já havia sido registrada em todas as regiões, 

sendo que em 25 Estados da federação foi detectada a presença do A. aegypti (MARTINS e 

CASTIÑEIRAS, 2002). 

No ano de 2016 foram registrados 802.429 casos prováveis de dengue no Brasil até a 

Semana Epidemiológica (SE) de 13 de Janeiro de 2016 a 02 de Abril de 2016 e a região 

Sudeste possui o maior percentual de casos, 57,8% em relação às demais regiões (MS, 2016). 

 
2.2 Dengue na cidade de Ribeirão Preto 

 

Em 1986 surgiram os primeiros relatos da presença do mosquito Aedes aegypti, vetor do 

vírus da dengue, na cidade de Ribeirão Preto (Departamento de Vigilância em Saúde e 

Planejamento). Entretanto, os primeiros relatos da doença só ocorreram em 1990. Entre os 

meses de novembro e dezembro, ocorreu a primeira epidemia, comcerca de 2.305 casos 

confirmados, a maioria na região norte. Em 2001, ocorreu a segunda epidemia no município, 

com 7.494 casos suspeitos, dos quais 3.190 foram confirmados. A maior parte dos casos estava 

concentrada nas regiões norte e oeste. 

A cidade de Ribeirão Preto enfrenta, atualmente, a pior epidemia da doença transmitida 

pelo Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde da cidade divulgou no mês de Abril de 2016 que 

foram registrados 29.446 mil casos de dengue no primeiro trimestre do ano, sendo que os casos 

suspeitosultrapassam os 49 mil. Segundo o secretário Stênio Miranda, o número de casos 

diminui a cada mês dado a sazonalidade da doença,poissua maior incidência ocorre durante o 

verão quando há uma maior precipitação e temperaturas mais altas. 

 

3. Políticas Públicas de combate ao vetor Aedes aegypti 

 

Diante de um cenário de crescente aumento dos casos de dengue no Brasil, o Ministério da 

Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, cria o Plano de Intensificação 

das Ações de Controle da Dengue (PIACD), baseado em três pilares: universalidade regional, 

sincronicidade e continuidade das ações. Para implementação das ações, foi criado o conceito 

de município prioritário, visando assim, locais em risco. 

Baseado em uma perspectiva de ação permanente, surge em 2001, o Programa Nacional 

de Controle da Dengue (PNCD), visando erradicação da doença a longo prazo, dado o caráter 

de infestação domiciliar. O programa tem como objetivo: reduzir a infestação pelo Aedes 

aegypti; reduzir a incidência da dengue; reduzir a letalidade por febre hemorrágica da dengue. 

As medidas de controle citadas acima visam eliminar o mosquito em suas diferentes fases, 

larval e adulto. Entretanto, diante da ocorrência de várias epidemias no País, pode-se afirmar 

que essas intervenções têm apresentado pouca efetividade, uma vez que não são capazes de 

conter a disseminação do vírus (DIAS, 2006). Tal fato pode ser explicado pela baixa adesão da 

população aos programas de prevenção. 

Os programas de prevenção caracterizam-se por possuir um modelo vertical e 

unidirecional, pautados pela ideia de que a informação e conhecimento estão concentrados e 

devem ser difundidos (RANGEL-S, 2008). A comunicação é feita pelo modelo tradicional 

“emissor-canal-receptor”, onde se espera que o público a que se destinam as mensagens, reaja 

ao emissor com mudanças de hábitos e comportamentos (RANGEL-S, 2008). 

Outro fator a ser considerado diz respeito ao papel da mídia nas campanhas preventivas e 

a    natureza    da    informação    divulgada.    Apesar    de    a    mídia    exercer    um   papel 



 

56 

 

informativo/educativo, é possível perceber que há o privilégio das informações com caráter de 

denúncia, mais contribuindo para a confusão e alarmismo da população do que para garantir o 

acesso à informação (FRANÇA et al., 2004). As informações possuem um caráter 

excessivamente prescritivo, reafirmando o modelo vertical autoritário, em que as mensagens 

caracterizam-se por ser uma ordem, por exemplo: Não acumule entulhos e lixo; Mantenha o 

quintal sempre limpo (LENZI e COURA, 2004). Além disso, a excessiva oferta informacional, 

exaustiva e repetitiva, acarreta à saturação da informação circulante na sociedade, causando 

sua banalização (RANGEL-S, 2008). Sendo assim, reduz a rede de colaboradores, tornando-se 

pouco eficiente (CHIARAVALLOTI et al., 2002; ANDRADE e BRASSOLATTI, 1998). 

Baseado na maneira como a informação é repassada, recai sobre a população a expectativa 

de uma mudança de hábitos e atitudes individuais, que uma vez não atendida, resulta na 

tendência em julgar a população como resistente, ignorante e pouco ativa na busca da melhoria 

da saúde (RANGEL-S, 2008). Como conseqüência, as ações acabam por comprometer a 

construção de laços de solidariedade, reafirmando o caráter individualista. 

Os programas de controle são voltados para a participação comunitária, tornando assim, a 

população o principal agente modificador (LEFEVRE et al., 2004; ANDRADE e 

BRASSOLATTI, 1998). Entretanto, para que se obtenha sucesso, é necessário que haja 

confiança e credibilidade entre população e agentes de saúde. As pessoas precisam estar 

convencidas de que há um problema e há um risco para sua saúde, pois somente assim, irão se 

mobilizar. No entanto, as condições de trabalho dos agentes, a falta de capacitação, a violência 

urbana, dentre outros fatores sociais, fragilizam o vínculo de confiança e credibilidade entre a 

população e o agente de saúde (RANGEL-S, 2008). Como resultado, temos uma política 

pública ineficaz que conta com a participação das pessoas, sem conseguir de fato mobilizar e 

informar adequadamente a população. 

 
4. O projeto Ceuci 

 

Diante do cenário apresentado acima, a Enactus criou o projeto CEUCI. A Enactus é uma 

organização mundial formada por estudantes, acadêmicos e líderes empenhados em usar o 

poder da ação empreendedora para promover melhoria na qualidade de vida das pessoas 

contemplando os três pilares (econômico, social e ambiental). O Projeto CEUCI visa à 

otimização do espaço urbano por meio de iniciativas inovadoras que promovam melhorias 

estruturais na saúde pública em comunidades da cidade de Ribeirão Preto, com enfoque nas 

doenças causadas pelo vetor Aedes aegypti (Dengue, Zika e Chikungnya). 

As ações visam suprir deficiências na infaestrutura, na coleta de lixo e na educação 

ambiental, uma vez que o acúmulo de recipientes propícios para a proliferação do vetor está 

diretamente relacionado aos fatores citados acima (COSTA e NATAL, 1996; GUBLER, 

1997). Sendo assim, ao contemplar essas três áreas, espera-se erradicar os focos de dengue, 

envolvendo a comunidade nas ações por meio da educação ambiental e por consequência 

melhorando a qualidade de vida e o ambiente em que estão inseridas. 

Dentre as ações previstas para o projeto, podemos dividi-las em duas frentes: prevenção e 

combate. A prevenção caracteriza-se por um conjunto de medidas que visa impedir a 

procriação do mosquito Aedes aegypti eliminando os locais de criadouro. Dentre as ações 

previstas, iremos realizar a coleta e triagem de lixo tanto em casa como em terrenos 

abandonados, para que posteriormente, possa ser implementado nesses terrenos uma horta 

urbana. As ações voltadas para o combate possuem um caráter emergencial e temporário, 

visando àeliminação tanto dos insetos adultos, capturados mosquitos com armadilhas, quanto 

das larvas, controladas com a utilização de larvicidas. Para viabilizar essas ações, o projeto 

possui uma estrutura dividida nas áreas de Operações, Relações Públicas, Financeiro e 

Pesquisa & Desenvolvimento. 
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4.1 Prevenção 

 

Horta Urbana Comunitária 

 
O acúmulo de lixo nas cidades se dá em diferentes locais, dentre eles em terrenos 

abandonados, que ao acumular lixo, servem como criadouro para o mosquito Aedes. Sendo 

assim, a utilização desses espaços negligenciados pela comunidade torna-se uma medida 

essencial a fim de evitar a procriação do mosquito. Neste caso, optamos por desenvolver 

aagricultura urbana. 

É conhecido como Agricultura Urbana, o uso de áreas urbanas para produção agrícola 

(frutas, hortaliças, plantas medicinais, ornamentais e agroextrativismo) e pecuária. Esta 

produção deve ser feita de forma sustentável e eficiente, e pode ser destinada ao consumo 

próprio, à venda ou à troca (SANTANDREU e LOVO, 2007). Esta atividade deve estar 

vinculada às dinâmicas urbanas, gestão territorial e ambiental dosmeios urbanos, respeitando 

sempre os conhecimentos locais (SANTANDREU e LOVO, 2007). 

A agricultura urbana implica na utilização de espaços privados ou públicos, que gera 

contribuições estéticas, ambientais, econômicas e sociais à comunidade. Contribuições diretas 

incluemo aumento da permeabilidade do solo, a limpeza do terreno, o reuso do lixo orgânico e 

seco e uma alimentação diversificada e de boa qualidade (MACHADO e MACHADO, 2002; 

SANTANDREU e LOVO, 2007). Algumas contribuições indiretas estão associadas à 

participação da comunidade no desenvolvimento do projeto, o possível ganho econômico com 

a venda dos produtos e a menor proliferação de vetores de doenças (MACHADO e 

MACHADO, 2002), como o mosquito Aedes aegypti. Além disso, a agricultura urbana ganha 

importância no atual cenário de urbanização, potencializando a gestão territorial e ambiental 

por meio da articulação de uso social de espaços livres, gestão de resíduos sólidos (limpeza do 

espaço utilizado) e de uso de água tratada e da chuva. 

Neste trabalho, o tipo de agricultura urbana que utilizaremos é de horta urbana 

comunitária. Este tipo de horta se baseia na criação de um espaço que, além de atender a 

demanda de prevenção de locais de acúmulo de lixo e possíveis criadouros de mosquitos da 

dengue, sejam também ambientes de interação e integração da comunidade. 

Na horta urbana haverá uma produção diversificada de alimentos orgânicos, 

primeiramente voltada ao consumo da comunidade. Sua gestão seguirá o método da 

permacultura, que se baseia na criação de ambientes sustentáveis e produtivos em equilíbrio e 

harmonia com o meio ambiente.O projeto visa à manutenção de uma horta autossustentável 

por meio de técnicas como a adoção de uma composteira, que além de reduzir os resíduos 

orgânicos gerados no local, incentivará a separação do lixo orgânico na comunidade como um 

todo. 

A horta terá o auxílio de um profissional para a análise do solo e capacitação da 

comunidade tanto para plantação e manutenção da horta como para sua gestão, poisna 

implantação é indispensável o planejamento e uso de técnicas utilizadas em outras atividades 

agropecuárias. 

 

Triagem de Materiais Recicláveis 

 
A produção, a utilização de materiais descartáveis e a coleta inadequada do lixo compõem 

um cenário de facilidades para a reprodução do Aedes aegypti (PIGNATTI, 2002). Os 

recipientes provenientes do lixo doméstico acumulam rapidamente água da chuva, 

principalmente nos meses de verão, que normalmente possuem altas temperaturas e alto índice 

pluviométrico, tornando-se, assim, ótimos criadouros potenciais (SANTOS, 1999). Para  um 
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controle efetivo do vetor, propõe-se a realização da coleta seletiva e posterior triagem dos 

materiais, visando uma destinação adequada do lixo urbano. 

A coleta seletiva é definida no Art 5º do Capítulo III da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos como sendo o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos, previamente 

selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de encaminhá-los para reciclagem, 

compostagem, reuso, tratamento e outras destinações alternativas. Neste processo, os resíduos 

sólidos inorgânicos (secos, recicláveis) são separados dos resíduos orgânicos. Após coletados 

são encaminhados para a triagem e vendidos para indústrias de reciclagem, retornando ao 

processo produtivo. 

Os programas de coleta seletiva são direcionados aos produtos recicláveis e apresentam 

duas modalidades básicas: os pontos de entrega voluntária e a coleta de porta em porta 

(GRIMBERG, 1998). Conhecidos como PEV, os pontos de entrega voluntária são caçambas, 

containers ou conjuntos de tambores, devidamente identificados para receber materiais 

previamente selecionados pelos geradores dos resíduos. São instalados em pontos estratégicos, 

com grande fluxo de pessoas e fácil acesso, inclusive para automóveis (PEIXOTO, 2005). 

Nesta modalidade, a própria população deposita seus materiais recicláveis em pontos 

predeterminados, onde são acumulados para remoção posterior. De acordo com a resolução 

CONAMA 275/01, as cores utilizadas para identificar os recipientes de descarte de cada tipo 

de material reciclável são: azul para papéis, vermelho para plásticos, amarelo para metais, e 

verde para vidros. O PEV também pode conter um único container para coleta dos quatro tipos 

de materiais, não sendo necessária a prévia separação em tipos de recicláveis. A coleta de 

porta em porta é realizada por um veículo coletor que transita as vias públicas recolhendo o 

material reciclável de cada domicílio ou estabelecimento. 

Após o processo de coleta seletiva, os materiais são encaminhados para a triagem. A 

triagem consiste na separação dos materiais de acordo com o tipo (plástico, papel, papelão, 

alumínio, vidro) cor e forma, para que eles possam ser reprocessados como matéria prima ou 

reaproveitados (PARREIRA et al., 2009). Os critérios de separação variam em cada 

empreendimento de acordo com as exigências do mercado e a infra-estrutura disponível para a 

realização do trabalho, considerando o espaço, os equipamentos e ferramentas disponíveis em 

cada associação e o número de associados (PARREIRA et al., 2009). A prática de uma 

separação criteriosa facilita a reciclagem porque os materiais têm maior potencial de 

reaproveitamento e comercialização, agregando valor econômico na venda do produto. Uma 

vez que a reciclagem é hoje uma necessidade ambiental, a atividade de triagem do material 

advindo da coleta seletiva é de vital importância neste processo, sendo um ponto de partida 

para viabilizar a reciclagem e atender a demanda das indústrias (COCKEL et al., 2004). 

No presente trabalho, tanto o processo de coleta como o de triagem dos resíduos sólidos 

serão realizados em parceria com Cooperativas do município que já realizam este tipo de 

trabalho. No âmbito da coleta seletiva, será instalado um Ponto de Entrega Voluntária na 

comunidade, onde a população deposita o material reciclável, o qual permanece armazenado 

temporariamente até ser encaminhado para a cooperativa. No galpão de triagem da cooperativa 

os materiais serão separados, prensados, enfardados e, por fim, vendidos para indústrias de 

reciclagem. 

Previamente à realização da coleta e triagem, será necessário traçar um perfil da 

comunidade, ou seja, caracterizar quantitativa e qualitativamente os resíduos sólidos gerados 

no local. A caracterização consiste na determinação dos materiais presentes no lixo e do 

percentual em que ocorrem. Além disso, para a implementação da coleta seletiva serão 

indispensáveis investimentos em educação ambiental, envolvendo a sensibilização e 

conscientização da comunidade no que diz respeito à correta separação do lixo. 

 
4.2 Combate 
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Larvicidas 

 
A forma de combate utilizando larvicidas tem como objetivo diminuir a proliferação da 

larva do vetor, caracterizando-se uma medida de combate imediato que reflete na diminuição 

da população de mosquitos e conseqüente diminuição do número de pessoas infectadas.Os 

larvicidas são agentes químicos ou biológicos que podem seraplicados contra larvas de 

mosquitos transmissores das mais graves moléstias para o ser humano, como dengue, febre 

amarela, malária, entre outras. 

Os larvicidas prospectados para o projeto são obtidos através de bactérias, como a 

Bacillusthuringlensis israelenses (Bti) e a Saccharopolysporaspinosa, por meio de técnicas 

fermentativas que seguem um padrão de controle rigoroso, atentando a qualidade do produto. 

Os locais de aplicação variam de acordo com o tipo de larvicida: grânulo, líquido e em 

comprimido e sua duração, dentre os possíveis locais de aplicação podemos citar: piscinas, 

caixas de água e ralos de banheiro. As doses de aplicação são recomendadas pelos próprios 

fabricantes (WHO, 2013) e também variam de acordo com o tipo de larvicida. A escolha do 

larvicida mais adequado depende dos fatores citados acima, bem como se a utilização em água 

potável é liberada pela Anvisa e Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Inicialmente, sugere-se que a forma de distribuição dos larvicidas seja de porta em porta 

para que a inserção do produto e dos conceitos de uso seja feita de forma clara e objetiva, 

possibilitando o intercâmbio de informações entre os voluntários e a comunidade para que 

possam ser retiradas possíveis dúvidas. Posteriormente será definido um ponto de distribuição, 

onde um morador por casa retirará o produto. 

 

Armadilhas 

 
O atual modelo de prevenção adotado pelo Governo Federal possui ações voltadas 

prioritariamente para o combate dos locais de criadouro do vetor visando evitar a oviposição. 

Entretanto, o cenário atual demonstra que tais ações não são eficazes, necessitando assim, que 

sejam complementadas por ações de outro cunho. Sendo assim, visando combater o indivíduo 

adulto do mosquito Aedes, optamos por adotar o método de captura através de armadilhas. A 

escolha dessas armadilhas é pautada principalmente, no fato de impedirem a oviposição das 

fêmeas e consequentemente impedirem a conclusão do ciclo de vida do mosquito. Além disso, 

as armadilhas são fáceis de instalar e manipular e não necessitam de energia elétrica para seu 

funcionamento. 

Serão utilizadas duas frentes de ação, dentre elas: armadilha para monitoramento, que visa 

analisar a distribuição de populações dos mosquitos e a circulação do vírus da dengue e 

armadilha para captura em massa com intuito de reduzir o tamanho da população de 

mosquitos. 

No caso da armadilha de monitoramento, optamos pela tecnologia MosquiTrap, 

desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais e licenciada pela empresa spin-off 

Ecovec SA localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa armadilha consiste em um 

recipiente plástico de cor preta, cilíndrico, sendo dividida em duas subunidades, uma inferior 

vedada e preenchida de água e outra superior aberta para permitir o acesso dos mosquitos ao 

interior. Os mosquitos são atraídos através de estímulos visuais e olfativos e ao adentrar na 

armadilha, são capturados em um cartão adesivo localizado no interior através de suportes no 

recipiente. No cartão é aplicado o atrativo sintético de estímulo olfativo a base de voláteis 

extraídos a partir da gramínea Panicummaximum, denominado AtraAedes (EIRAS e 

RESENDE, 2009). O local de instalação mais adequado é o peridomiciliar(RESENDE; SILVA 

& EIRAS, 2010). 
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A manutenção da armadilha deve ser feita a cada 6 semanas e consiste basicamente em 

substituição da fita adesiva e do AtraAedes. Após capacitação técnica dos moradores da 

comunidade visamos envolvê-los na manutenção das armadilhas, auxiliando na contagem, 

identificação e retirada dos mosquitos semanalmente. A partir da associação entre a armadilha 

MosquiTRAP e o serviço de Monitoramento Inteligente do Aedes (MI-Aedes), oferecido pela 

Ecovec AS, buscaremos em parceria com essas empresas monitorar a dinâmica de população e 

a circulação viral, através de analises dos vírus portados pelos mosquitos. 

A captura em massa será feita utilizando a armadilha Gravid Aedes Trap(GAT) 

desenvolvida em 2014 pelo Dr. Álvaro Eduardo Eiras, professor pesquisador da Universidade 

Federal de Minas. A GAT é formada por quatro subunidades; um saco de captura, um funil, 

uma câmara transparente e um recipiente de cor preta com orifícios de drenagem. Ao serem 

atraídas pela água localizada no fundo do recipiente, as fêmeas do mosquito entram pelo funil 

da câmara translúcida e são contaminadas pelo princípio ativo prejudicial exposto na superfície 

interna, caindo no saco de captura. Há possibilidade de diferentes tipos de produtos como 

princípio ativo, dentre eles: MorteinOutdoorBarrierSurface Spray, Long-lastingInsecticide 

nets, e óleos extraídos a partir de plantas (HERINGERet al., 2015). Será utilizado aquele que 

melhor se adequar a realidade da comunidade, considerando menor custo de implementação. A 

disposição das armadilhas será feita a partir dos mesmos princípios do monitoramento, em 

locais estratégicos e com possíveis alterações desses locais, visando maior eficácia na captura 

dos indivíduos adultos. 

 
5. Comunidade alvo 

 

O presente projeto será desenvolvido em duas comunidades que possuem diferenças 

econômicas e estruturais. Ambas estão localizadas no setor Oeste de Ribeirão Preto, que 

atualmente possui os maiores índices de casos de dengue. 

No Bairro Jardim Jóquei Clube, o projeto será desenvolvido na comunidade Cidade 

Locomotiva, a qualpossui área de 60.000 metros quadrados pertencentes à União sob custódia 

da SPU-Superintendência de Patrimônio da União.A população atual é de aproximadamente 

1000 pessoas, das quais grande parcela é formada por migrantes oriundos principalmente do 

Norte e Nordeste do país. A infraestrutura da comunidade é precária, composta por 

loteamentos irregulares, ruas não asfaltadas e inexistência de sistema de esgoto e coleta de 

lixo. As moradias têm sido construídas no sistema de auto-gestão, e se configuram das mais 

diferentes formas, construídas com alvenaria, madeira, e até mesmo adaptações de antigos 

vagões de trem. Como não há saneamento básico todo o esgoto é liberado em fossas e canais a 

céu aberto, que quando há maior precipitação de água, podem transbordar e inundar as casas 

próximas.Atualmente, a comunidade ocupa a área de forma irregular frente à Prefeitura, 

dificultando ações visandoà melhoria na infraestrutura. Entretanto, tramitam no Ministério 

Público os processos referentes ao reconhecimento da comunidade. 

A segunda comunidade, Bairro Jardim Recreio, possui área de 790.000 metros quadrados 

com população de aproximadamente 1000 pessoas, formada por estudantes e professores da 

USP. Possui boa infraestrutura com casas de alto padrão, contendo saneamento básico, ruas 

asfaltadas, praças arborizadas e coleta de lixo. Ao contrário da comunidade citada acima, 

encontra-se regularizada frente à Prefeitura de Ribeirão Preto, usufruindo de todos os serviços 

prestados. 

 
6. Conclusão 

 

Tendo em vista os modelos atuais de controle para doenças, o presente trabalho visa 

complementar   as   políticas   públicas   em   vigência,   assumindo,   entretanto,   um caráter  
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construtivo, em que a as ações são desenvolvidas em conjunto com a população. Nesse caso, a 

população passa a ser de fato, o principal agente modificador. Os benefícios de tais ações vão 

além da erradicação do vetor e da melhora da saúde pública. Promovem também melhorias na 

condição socioambiental, como saneamento básico, destinação e tratamento do lixo, 

conscientização que, apesar de serem tratados como fatores isolados das epidemias atuais, 

contribuem em muito para sua manutenção. 
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RESUMO 

 

Esse caso aborda o desenvolvimento de um modelo de comercialização direta de produtos 

orgânicos, implementado no Assentamento Santa Helena, São Carlos-SP. Revela a partir de um 

novo modelo, um grande número de vantagens para os produtores e consumidores e uma 

alternativa para os modelos tradicionais de comercialização. Além disso, descreve a atuação do 

Time Enactus CAASO USP dentro desta comunidade, desenvolvendo ações que buscam 

empoderar os assentados e melhorar suas condições de vida, além de se utilizar do 

empreendedorismo social para desenvolver projetos sustentáveis. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Assentamento; Produção Orgânica; Rede Agroecológica; 

Empreendedorismo Social 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2005, Andréia e outros agricultores afiliados ao Movimento Sem Terra (MST), 

receberam o “direito de uso da terra” e passaram a fazer parte do Assentamento Programa de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS) Santa Helena, em São Carlos/SP. Desde então, eles têm 

como objetivo viver da produção agrícola em seus lotes, tentando conquistar uma renda fixa 

suficiente para viverem com maior qualidade de vida junto as suas famílias. No entanto, esta 

comunidade possui grandes dificuldades de viver apenas do seu trabalho no campo, tendo que 

se deslocar até a cidade para realizar trabalhos temporários, o que acaba por gerar diversos 

conflitos pelo não uso permanente da terra, além da instalação quase precoce de um êxodo rural 

por partes dos mais jovens. Dentre os vários motivos para isso ocorrer, como a falta de 

assistência técnica, o apoio governamental e a qualidade do solo, estavam a falta de 

abastecimento de água suficiente para atender a agricultura orgânica (uma das premissas do 

MST) e a dificuldade de escoamento da produção já existente. Junto a Andréia, existem mais 

treze famílias convivendo nesse mesmo assentamento, enfrentando os mesmos problemas. Ao 

conhecer essa problemática, o Time Enactus CAASO USP procurou avaliar melhor o problema 

e buscar uma solução. 
 

1Trabalho submetido ao I Simpósio de Empreendedorismo Social Enactus Brasil, realizado em Fortaleza/CE de 07 a 08 de 

julho de 2016. 
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ANTECEDENTES E CONTEXTO 
 

Enactus é uma organização sem fins lucrativos presente em trinta e seis países com o 

objetivo de promover o progresso de comunidades ou grupos com necessidades específicas, 

através da ação empreendedora. Para atender a este objetivo, jovens universitários se reúnem em 

suas Instituições de Ensino e, com o auxílio de professores conselheiros, são formados Times, 

os quais desenvolvem projetos que devem seguir o critério de se aplicar a ação empreendedora 

ao empoderar pessoas para melhorar suas condições de vida de maneira ambiental, econômica 

e socialmente sustentável. 

Compactuando com estas premissas, em agosto de 2013 foi fundado o time Enactus no 

campus de São Carlos, da Universidade de São Paulo, denominado Enactus CAASO USP. Com 

a missão de empoderar comunidades são-carlenses e da região, após um período de estruturação 

interna os estudantes iniciaram a prospecção de locais de atuação. Para isso, foram realizados 

contatos com órgãos da prefeitura, departamento de extensão da Universidade, entidades locais 

e em conversas informais. E foi justamente em uma situação informal, em uma feira realizada 

próxima a USP, que um membro do Time encontrou um feirante do Assentamento Santa Helena, 

surgindo uma oportunidade de apresentar a proposta do Enactus. Na ocasião a comunidade foi 

caracterizada como sendo um local de agricultores que, devido à limitação da água, entre outros 

entraves operacionais, não conseguiam viver exclusivamente da produção de alimentos. 

Instigados em conhecer melhor e resolver esse problema, os estudantes agendaram uma visita 

inicial, a qual foi realizada em novembro de 2013. 

Feito um contato inicial e o reconhecimento da área, os membros responsáveis pelo 

projeto montaram uma apresentação para que todos os moradores pudessem conhecer o time 

Enactus CAASO USP. Assim, um segundo encontro foi marcado e as famílias convocadas, 

possibilitando firmar o compromisso de trabalhar no local. Vale ressaltar que o interesse dos 

assentados nesse momento não foi grande, tendo em vista que várias iniciativas estudantis já 

tinham sido apresentadas, não sendo realizadas de forma a promover maiores mudanças que 

pudessem transformar a vida dos assentados. 

Iniciou-se então um período de conhecimento da comunidade, através da coleta de 

informações sobre o Assentamento disponíveis na Internet, além da elaboração e aplicação de 

um questionário para melhor compreensão dos aspectos sociais, econômicos e ambientais 

envolvidos na formação desta comunidade. Após quatro meses de coleta de dados, síntese de 

informação e preparação da equipe, o diagnóstico foi realizado com a maioria das famílias, o 

que foi importante para se estabelecer um maior contato pessoal com os assentados e, ao mesmo 

tempo, reconhecer quais estariam interessados em participar deste novo projeto em longo prazo. 

A partir do diagnóstico realizado, o time identificou um grande incomodo da comunidade 

com relação ao descarte de lixo. A única caçamba que faz a coleta fica a 5 minutos do primeiro 

lote do Assentamento, dificultando o descarte de lixo para os moradores com condições 

de transporte dificultadas. Desse modo, foi relatado o hábito de queima de resíduos, como 

garrafas PETs e outros materiais que poderiam ser reciclados. Diante dessa realidade, o time 

viu oportunidade em realizar uma oficina, capacitando os moradores do Assentamento com 

técnicas criativas para reciclagem de garrafas PETs e produção de sabão a partir do óleo de 

cozinha. Além de evidenciar os males gerados pela queima de resíduos sólidos e que eles 

possuem um potencial de geração de renda, a atividade foi realizada visando ser um “ganho 

rápido” no projeto para ampliar a relação entre o time Enactus CAASO-USP e o Assentamento 

Santa Helena, abrindo novas oportunidades. 

Um segundo problema identificado no diagnóstico foi a alta incidência de doenças 

causadas por água sem tratamento, visto que eles não contam com esse serviço. Além disso, em 

conversas com os assentados, observou-se que o solo apresentava carência de nutrientes, visto 

que anteriormente esta área era utilizada para plantio de Eucaliptus. Nesse sentido, foram 
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realizadas análises de solo e água, com dois objetivos:    1) identificar a qualidade da água para 
consumo e 2) identificar a qualidade nutricional do solo. Em relação à água, as análises 

realizadas pelo laboratório de Saneamento da EESC/USP revelaram uma alta incidência de 

coliformes fecais, sendo o tratamento com a instalação de cloradores individuais a solução 

encontrada pelo time. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa, de fácil manuseio e baixo 

custo, eliminando 95% dos patógenos que causam uma série de doenças responsáveis por grande 

parte do atendimento no SUS, como a hepatite e a diarreia. Paralelamente, o Time também 

iniciou uma campanha para adoção de filtros junto com o grupo DeMolays, da Ordem Maçônica 

de São Carlos, os quais foram entregues a todas as famílias, juntamente com uma cartilha básica 

falando sobre os cuidados com água (Foto 01 e 02). Em relação ao solo, as análises realizadas 

pela Embrapa Instrumentação Agropecuária, de São Carlos, identificaram que era 

predominantemente do tipo arenoso, caracterizado pela dificuldade de retenção dos nutrientes. 

Nesse sentido, foi repassado aos assentados uma receita de biofertilizantes, também 

desenvolvida pela Embrapa, a qual permite a reposição dos nutrientes no solo e seu 

fortalecimento, favorecendo as condições para plantio. 

 

  
Foto 01. Entrega dos filtros para os 

moradores do assentamento. 

Foto 02. Diálogo com os moradores 

sobre a importância da qualidade da 

água. 
 

Por fim, frente aos problemas de potabilidade de água e outros identificados in loco, 

como casos de alcoolismo, diabetes e falta de assistência à saúde dentária, o Time optou ainda 

em atender parcialmente as demandas da comunidade, solicitando apoio de nutricionista e 

dentista, as quais avaliaram a nutrição e a saúde bucal dos moradores. Neste último caso, a 

parceria realizada com a Dra. Valeria Borduchi permitiu que a maioria dos assentados passasse 

por uma avaliação e intervenção, sendo que a profissional ainda conversou com os mesmos sobre 

algumas formas de prevenção e saúde bucal. 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA 
 

Depois de algum tempo de convivência, percebeu-se que os problemas dentro do 

assentamento eram um pouco mais profundos. Entre os próprios assentados, a união não era algo 

consolidado. Alguns grupos de pessoas tinham ideias contrárias ao desejo coletivo e algumas 

desavenças foram formadas, levando a uma sequência de problemas e evolução mais lenta da 

produção. Outro problema muito evidente observado foi a falta de um escoamento contínuo, 

confiável, o que criaria um capital de giro importante para qualquer tipo de negócio. Verificou- 

se que não existia um canal de escoamento dos produtos e nem mesmo uma organização dos 

assentados no sentido de diversificação da produção, inserindo novos produtos, o que aumentaria 

a venda e estimularia a produção dos agricultores. Atrelado a isso, e talvez o maior problema no 

assentamento, foi a disponibilidade hídrica para atender ao consumo humano e também a 

produção agropecuária. Logo no início da formação do Assentamento, foi construída uma 

represa, a qual foi utilizada, via bomba de água, para o abastecimento humano e uso na atividade 

de produção. Posteriormente, construiu-se um poço artesiano, para atender de  forma 
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mais exclusiva o abastecimento humano. No entanto, a localização da represa e problemas com 
a bomba de água coletiva fez com que muitos dos moradores utilizassem também a água do poço 

artesiano para as atividades de plantio e criação de animais, gerando déficit hídrico e o aumento 

da divergência entre os assentados. Adicionalmente, o conflito foi ampliado quando alguns dos 

assentados entraram em programas de financiamento governamental para adquirir bombas 

individuais, o que fez com que a diferença da produção entre eles fosse significativa em relação 

à diversificação e quantidade de produto. Como os principais pilares da produção estavam 

problemáticos, verificou-se no assentamento uma grande oportunidade de atuação, com um 

empreendimento a ser descoberto, favorecendo a qualidade de vida da comunidade, o que 

incluiria não somente a produção, mas o estabelecimento de uma relação mais harmônica entre 

eles, retomando o espirito de coletividade. 

Visto que esses problemas afetavam bastante a vida dos assentados, procurou-se de 

forma conjunta, por meio de reuniões (Fotos 3 e 4), encontrar soluções que fossem mais efetivas 

em médio e longo prazo. À princípio, a demanda mais enfatizada foi a falta de água em vários 

lotes para irrigação, porém, em uma análise mais profunda dos problemas e a necessidade de 

priorização dos mesmos, verificou-se que o ideal seria começar a desenvolver formas de 

escoamento da produção mais efetivas e estáveis, permitindo um aumento da confiança da 

capacidade produtiva dos agricultores, o retorno das ações coletivas e um incremento financeiro, 

o que poderia contribuir para que novas ações fossem desenvolvidas no futuro. 
 

Foto 3 e 4: Reuniões participativas com os assentados para discutir prioridades e definição de formas 

alternativas de plantio, produção e escoamento. 

 

Essa priorização inicial levou em consideração o fato de que mesmo com pouco acesso 

à água para irrigação os assentados já produziam em escala suficiente para inserção em um 

mercado externo mais fixo (Fotos 04 a 06). No entanto, essa produção ainda não era amplamente 

comercializada, atendendo pequenas demandas e o consumo interno, o que implicava em perdas 

generalizadas da produção, e o aumento do desestimulo do produtor. Além disso, em alguns 

períodos os assentados participavam de diferentes tipos de programas governamentais para a 

venda de seus produtos, porém estes eram esporádicos ou com maior concorrência, criando uma 

expectativa e uma dependência, e quando acabavam muita produção era perdida e isso 

aumentava ainda mais o descontentamento da comunidade. Assim, com essas constantes perdas, 

os assentados passaram a se sentir cada vez mais desestimulados a continuar e aumentar sua 

produção agrícola, uma vez que os prejuízos acabavam sendo maiores do que os ganhos. Por 

outro lado, enquanto assentados pelo INCRA, a permanência na terra dependia da comprovação 

de que o lote era produtivo, o que aumentava ainda mais a tensão pela possibilidade de perda do 

lote. 
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Fotos 04 a 06: Área de plantio, produtos e produtores nas primeiras avaliações da capacidade produtiva para 

formação de um novo negócio. 

 

Em sentido contrário à ambição de crescimento, observa-se, atualmente, nas cidades que 

uma nova consciência socioambiental está sendo formada. A ideia de uma alimentação mais 

saudável, evitando as comidas industrializadas e os produtos alimentícios naturais com produção 

baseada no uso de agroquímicos que agridem o ambiente e ocasionam danos à saúde humana, 

está em franca expansão, o que tem uma relação direta com a expectativa maior de vida, a 

escolha por uma vida mais saudável e o respeito às gerações futuras, dentro do conceito de 

sustentabilidade ambiental e social. Nesse cenário, os produtos orgânicos estão ganhando maior 

espaço, uma vez que nesta modalidade de produção o uso de agrotóxicos é proibido, optando-se 

por um controle de pragas e o aumento da produção com base em medidas mais ecológicas e 

ambientalmente corretas. A produção orgânica, sem agrotóxicos, alimenta uma nova classe de 

consumidores, cria uma nova oportunidade de mercado e, para nós, insere uma nova forma de 

escoamento para os agricultores do Assentamento Santa Helena. Entretanto, um entrave para 

essa comercialização ainda era o valor dos produtos orgânicos em relação ao convencional. Nas 

redes comerciais, por exemplo, a diferença entre os produtos é quase o dobro do valor repassado 

ao produtor, o que representa uma redução do repasse para que o produto orgânico seja mais 

atrativo financeiramente ao consumidor. Em uma comercialização mais direta, para cada item 

vendido o assentado recebia R$ 3,00, um valor médio estabelecido por eles. Se fosse no modelo 

convencional, o assentado receberia R$ 2,00, enquanto o consumidor pagaria R$ 7,00 em função 

da presença dos intermediários. Neste sentido, amplia-se ainda mais a redução do lucro dos 

produtores, uma vez que para ter seu produto no mercado, teria que reduzir seu preço, o que, 

muitas vezes, não cobria as despesas envolvidas no processo de produção. 

Frente a esses problemas, envolvendo produtores e consumidores de produtos orgânicos, 

foi proposta uma nova forma de escoamento através da Rede Agroecológica Santa Helena. Nesse 

modelo existe uma relação mais direta e mais próxima entre produtores e consumidores, o que 

favorece ambos os lados. Para os consumidores é uma maior garantia da procedência dos 

produtos, com redução dos custos em relação aos produtos orgânicos encontrados nos mini e 

supermercados, uma vez que na Rede são eliminados os intermediários entre a produção e venda, 

que elevariam o preço do produto. Para os produtores é uma forma de venda mais estável, pois 

é direta para o consumidor final, o que o torna mais independente em relação às outras formas 

de comercialização, e por ser uma relação mais direta o produtor consegue ampliar sua margem 

de lucro dentro de um limite aceitável pelo consumidor que, por sua vez, se beneficia adquirindo 

um produto com qualidade e de menor preço. Reconhece-se ainda neste processo o 

estabelecimento de uma responsabilidade social e ambiental do produtor e consumidor. 

Para a estruturação da Rede Agroecológica Santa Helena, inicialmente realizou-se uma 

avaliação da demanda desses produtos orgânicos por meio de um levantamento de pessoas 

interessadas. Depois, realizou-se um diálogo com os produtores do Assentamento Santa Helena, 

explicando o novo modelo de escoamento que seria adotado, e ainda se enfatizou a necessidade 

da ação coletiva para o bom funcionamento do negócio, pois cada um seria responsável pelo 

envio de um produto dentro da cesta. 
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Posteriormente, o Time iniciou a logística e o planejamento financeiro de funcionamento 
da Rede. Então, decidiu-se montar cestas de 6 ou 8 itens entre frutas, verduras e legumes 

orgânicos produzidos no Assentamento, no custo de R$ 22,00 e R$ 27,00, respectivamente, que 

são pagos em dinheiro na hora da retirada pelos consumidores no dia e lugar pré-determinado. 

O passo a passo da modelagem parte da divulgação pessoal, das mídias sociais (como Facebook) 

e do negócio, sendo que posteriormente os potenciais consumidores preenchem um formulário 

on line, no qual demonstram interesse pela aquisição da cesta de produtos orgânicos, e recebem 

um e-mail de agradecimento pela manifestação. Após a análise, os clientes são contatados, por 

e-mail, para agendamento da primeira retirada dos produtos e informações pertinentes ao 

processo, como data, horário, local para retirada, quantidade de itens e valor da cesta de produtos 

orgânicos. Inicialmente os consumidores pagam semanalmente por suas cestas, sendo que após 

certo período (que varia entre 2 ou 3 semanas) é sugerido que o mesmo se fidelize a rede, ou 

seja, pague mensalmente, garantindo uma renda fixa aos produtores e auxiliando no controle e 

planejamento da produção. A logística de transporte, inicialmente, foi realizada pelo próprio 

Time, utilizando um veículo institucional adquirido por projetos anteriores do Professor 

Conselheiro. Nesta fase inicial, membros do Time se deslocavam até o Assentamento, 

encontrando os produtores com seus produtos reunidos no Barracão Comunitário, conferiam os 

produtos, realizavam a separação e pesagem dos alimentos, e por fim retornavam para a 

distribuição na área social do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP, cedida 

para o Time após solicitação oficial. Nesta fase inicial também foi mantido um ponto de 

distribuição na Universidade Federal de São Carlos, contando com apoio de parceiros do 

Movimento de Consumo Solidário, o qual foi posteriormente desativado em função da logística 

e da menor eficiência no controle operacional do recebimento dos produtos, venda e controle 

financeiro. Na fase de verificação das cestas, procurava-se ainda discutir sobre as demandas dos 

produtores, repassando também um pouco das preferências dos consumidores por determinados 

produtos, o que foi possibilitando um melhor ajuste entre produção e interesse do consumidor. 

O conjunto de fotos apresentados abaixo demonstra um pouco deste processo inicial. 
 

Foto 07. A sequência de fotos demonstra a recepção dos produtos, a verificação da quantidade/pesagem, a 

distribuição nas cestas, o transporte e a distribuição das cestas aos consumidores na Universidade. 

 

No cenário atual, após o primeiro contato sobre o interesse nos produtos, é realizado um 

trabalho de comunicação (ligação, mensagens através do celular ou e-mail), por parte do time, 

para se confirmar a retirada desses, evitando desperdício de alimentos e perda financeira. No 

sentido de repassar a atividade aos produtores, por meio de várias reuniões decidiu-se que a 
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separação, pesagem e qualificação e transporte dos produtos seria de responsabilidade dos 
próprios assentados, o que implicou no estabelecimento de uma relação mais próxima entre eles, 

bem como na divisão de responsabilidade para cada atividade. Entretanto, a distribuição dos 

produtos e o gerenciamento financeiro ainda vêm sendo executado pelo Time, que busca 

capacitar os produtores para assumir as tarefas que ainda são de sua posse, garantindo assim a 

autossustentabilidade do projeto. A distribuição dos produtos ainda ocorre em um ponto fixo 

dentro da USP, todas as segundas-feiras e os alunos do Time ficam responsáveis por realizar as 

entregas das cestas aos consumidores no horário das 11h:30 às 13h:00, conforme acordado com 

eles. 

A Rede Agroecológica Santa Helena realizou sua primeira entrega de produtos orgânicos 

em 21 de maio de 2015, completando um ano de vendas semanais em 2016. O número de cestas 

entregues durante este período e o número de consumidores semanais atendidos estão 

apresentados nos gráficos abaixo, demonstrando a sustentabilidade e estabilidade do negócio, 

sendo que pelos gráficos adicionais pode-se verificar a diversidade de produtos, o repasse 

financeiro, entre outros resultados importantes deste processo. 
 

Gráfico 1. Total de cestas distribuídas no período de um ano. Gráfico  2. Variação  semanal do número  de consumidores 

participantes da rede agroecológica. 

  
Gráfico 3. Proporção de verduras, legumes, frutas e ovos 

comercializados pela rede agroecológica Santa Helena 

durante o período de avaliação. 

Gráfico 4. Variedade de itens produzidos mensalmente pelos 

produtores durante um ano de desenvolvimento do projeto. 

 

Para o próximo período um novo modelo de distribuição está sendo pensado e avaliado 

pelo Time Enactus em conjunto com os agricultores, o qual se baseia na distribuição das cestas 

de produtos orgânicos em condomínios fechados. A implantação deste novo modelo 

possibilitaria que consumidores recebessem as cestas em suas casas/apartamentos, facilitando o 

processo de comercialização e o estreitamento da relação entre os dois componentes principais 

da rede (o consumidor e o produto), uma vez que pelo contato semanal ambos poderiam 

gerenciar a rede de forma conjunta, definindo prioridades e ações conjuntas, garantindo os 

benefícios para todos os envolvidos. Além disso, a relação mais direta reduzirá pequenos 

entraves do gerenciamento da rede, como a inviabilidade de acesso a internet pelos  produtores 



Fortaleza/CE 

07e08deJulhode2016 
I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social Enactus Brasil BRASIL 

 

70 

 

e a centralização das vendas em áreas estabelecidas, facilitando por um lado as entregas e   por 
outro o dia-a-dia do consumidor. O Time já estabeleceu os primeiros contatos com o 

Condomínio Torres de Itália, que possui 140 apartamentos, para dar início a esta nova etapa de 

comercialização. Esse novo modelo de distribuição pode ser uma opção ainda mais sustentável 

para a Rede Agroecológica Santa Helena, tendo em vista a facilitação do processo de 

gerenciamento para o produtor e consumidor. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Rede Agroecológica foi uma forma encontrada para escoamento estável da produção 

orgânica que vem se mostrando eficiente e rentável para os agricultores do Assentamento Santa 

Helena. Ela pode ser vista como um canal possível de escoamento para o pequeno agricultor, 

que normalmente tem dificuldades de inserção em outros tipos de mercado, que exigem uma 

entrega em maior quantidade, além dos entraves burocráticos relacionados à gestão 

governamental, quando associados aos programas estabelecidos pelo estado ou prefeitura. 

A Rede Agroecológica Santa Helena apresentou resultados notáveis na forma de 

organização do Assentamento Santa Helena e na confiança dos produtores, gerada pela 

estabilidade das vendas. Além disso, promoveu um maior aumento na renda dos produtores, 

assumindo um papel de importância junto aos mesmos em função do caráter mais agregador e 

facilitador do processo. Por outro lado, tem-se verificado a satisfação dos consumidores, os quais 

entenderam o processo da construção da Rede não apenas como um papel social, ao possibilitar 

a geração de renda para as famílias, mas também uma forma de reduzir os riscos à saúde e 

contribuir para a preservação ambiental. 
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RESUMO 

 

A problemática ambiental é uma das principais preocupações da sociedade moderna, 

desencadeando consequências danosas à vida na terra. Assim, vários setores da sociedade vêm 

desencadeando discussões sobre a necessidade de desenvolver ações, programas de sensibilização- 

conscientização que visem à construção de novos valores. Numa horta escolar há possibilidade de 

se trabalhar diversas atividades, dentre as quais os conceitos, princípios e o histórico da agricultura, 

a importância das hortaliças para a saúde etc. O objetivou-se neste trabalho a reativação de uma 

horta num Escola. Foi realizado palestras sobre educação ambiental e alimentar. Observou-se que, 

do ponto vista ambiental, tais alunos não possuem conhecimento de tais práticas ambientais e 

agrícola, e, a respeito de hábitos alimentares, que alguns não consomem hortaliças devido ao sabor 

desagradável, no entanto, após a palestra, disseram que tentarão mudar este hábito. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: alunos; canteiro; meio ambiente; hábito. 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 
A problemática ambiental é uma das principais preocupações da sociedade moderna, 

desencadeando, por isso, uma série de iniciativas no sentido de reverter a situação atual de 

consequências danosas à vida na terra. Uma dessas iniciativas é a Educação Ambiental que 

as instituições de educação básica estão procurando implementar, na busca da formação de 

cidadãos conscientes e comprometidos com as principais preocupações da sociedade 

(SERRANO, 2003). 

Nesta perspectiva, vários setores da sociedade vêm desencadeando discussões sobre a 

necessidade de desenvolver ações, programas de sensibilização-conscientização que visem 

à construção de novos valores e atitudes, ou seja, promover urgentemente a disseminação 

de  um  processo  educacional,  com  ações  didáticas  e  pedagógicas  voltadas  para       a 
 
 

1Trabalho apresentado no I Simpósio nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil em Fortaleza/CE, realizado de 07 e 08 

de Julho de2016. 
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sustentabilidade   dos   recursos   naturais   (LOZANO   &   MUCCI,   2005;   ABILIO & 
FLORENTINO, 2008). 
O Ministério da Educação considera importante que se estabeleça novos modelos 

educacionais onde integrem saúde, meio ambiente e desenvolvimento comunitário por 

meio de programas interdisciplinares. Para atingir essas metas a horta escolar e a relação 

desta com a participação comunitária se torna um eixo articulador com ricas possibilidades 

de atividades pedagógicas (FERNANDES, 2005). 

Segundo Abílio & Guerra (2005), a escola, tendo em vista a importância que exerce no processo 

de formação social, cultural, humana e ética da sociedade, se apresenta como um dos locais mais 

propícios para o desenvolvimento de atividades com enfoque educativo e relacionado ao ambiente 

em que vivemos, pois fica mais fácil de envolver todos os níveis de uma sociedade (trabalho, 

família, igreja, entre outros), uma vez que, os alunos podem exercer sua cidadania, ou seja, 

comporta-se em relação aos seus direitos e deveres para com o meio ambiente em que vivem. 

Como afirma Cribb (2010), as atividades realizadas na horta escolar contribuem para os alunos 

compreenderem o perigo na utilização de agrotóxicos para a saúde humana e para o meio ambiente 

proporciona uma compreensão da necessidade da preservação do meio ambiente escolar. 

Numa horta escolar há possibilidade de se trabalhar diversas atividades, dentre as quais os 

conceitos, princípios e o histórico da agricultura, a importância da educação ambiental, a 

importância das hortaliças para a saúde etc. Além disso, há a possibilidade de trabalhar com 

aulas práticas em que se trabalham as formas de plantio, o cultivo e o cuidado com as 

hortaliças (CRIBB, 2010). 

Outro aspecto que vem preocupando a população mundial é a questão alimentar em virtude 

do crescimento acelerado da população em detrimento a produção de alimentos, além disso, 

hoje a má alimentação não é problema exclusivo de pobres nem de ricos, gente de todas as 

classes sociais se alimentam mal. Os problemas decorrentes de uma alimentação 

inadequada, como desnutrição, anemia, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, 

afetam tanto crianças, quanto jovens e adultos. Por isso, a educação alimentar desde a mais 

tenra idade é fundamental (HÜLSE, 2006). 

Sendo assim, diante do exposto, objetivou-se neste trabalho reativação de uma horta na Escola de 

Ensino Fundamental, promovendo uma educação ambiental e alimentar para os educandos. 

O trabalho foi realizado na Escola de Ensino Fundamental Marta Maria Sobreira, no qual toda a 

produção da horta foi destinada para a alimentação de mais de 500 alunos, localizada no Distrito 

José de Alencar, Iguatu-CE, Brasil. A área possuía as seguintes características: 2 canteiros 

(inativos) de 8,0 m x 1,0 m, que antes eram distribuídos com cebolinha (Allium fistulosum), coentro 

(Coriandruma sativum), alface (Lactuca sativa). Além disso, essas culturas eram em sua maioria 

consorciadas e mal distribuídas nesta área. Vale ressaltar que não foi aplicado insumos químicos 

e/ou que tenham relação com agrotóxicos, visando, assim, uma produção totalmente orgânica. 
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Antes da implantação das culturas foram apresentadas as seguintes palestras aos alunos: “educação 
ambiental e alimentar”, conscientizando os alunos sobre o meio ambiente, a sua importância para 

a nossa região semiárida, e a educação ambiental como uma forma de melhor qualidade de vida, 

promovendo um debate e uma reflexão sobre tais assuntos abordados. 

Além das palestras, houve uma oficina de um emissor de baixo custo (Figura 1). Este emissor 

compõe um sistema de irrigação de micro aspersão, confeccionado a partir de materiais simples, 

como arame, palito de pirulito e prego, o que reduz significativamente o custo de implantação 

deste sistema, estima-se que o custo de confecção deste emissor seja menos que 10% do valor de 

um emissor convencional. Após esta oficina, foram instaladas as tubulações para o funcionamento 

deste sistema irrigação, sendo que o mesmo é alimentado por uma caixa d’água, que utiliza-se a 

gravidade para impulsionar a água para o sistema. 
 

 
Figura 1- emissor de baixo custo 

Para à adubação foram incorporados no solo esterco de gado e restos de vegetais, plantou-se mudas 

de alface (Lactuca sativa), e cebolinha (Allium fistulosum), e, logo após, os canteiros foram 

irrigados com o emissor de baixo custo, sendo que estas atividades foram desenvolvidas 

juntamente com os alunos (Figuras 2 e 3). 



 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – alunos auxiliando na instalação da horta. Figura 3 – alunos auxiliando na instalação da horta. 

Com a horta instalada na escola, os professores tiveram a oportunidade de aborda vários assuntos 

relacionados a diversas áreas do conhecimento, tais como a área do canteiro (Matemática), altura 

da planta e como se desenvolve (Biologia), como o adubo atua no solo (Química), como o micro 

aspersor jorra a água (Física) e entre outras (Figura 4). Despertando, assim, no aluno o interesse 

pelo o conhecimento cientifico e a importância do mesmo. 

A experiência concreta das etapas de elaboração e os cuidados com uma horta permitem o 

surgimento de problemas, discussões e negociações que, além da abrangência de múltiplas 

habilidades, demandam a utilização de diversas áreas de conhecimento, fazendo da 

interdisciplinaridade algo espontâneo (Silva; Fonseca 2010). 
 

 
Figura 4– horta em pleno funcionamento. 

No decorrer das atividades, foram feitas várias perguntas: “o que é meio ambiente?”, “como 

preserva-lo?”, “qual a sua importância?”. A maioria dos alunos foram participativos e mostraram 

interesse nas atividades. Além disso, o trabalho possibilitou o contato direto dos alunos com a 
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plantas e colhê-las, além de ser um momento em que os alunos aprenderam a respeitar a terra. 

Outro fato importante foi, que embora a maioria dos alunos residem na área rural, que alguns 

relataram que não tinham conhecimento sobre tais práticas ambientais e agrícolas, isso mostra a 

importância da horta nas escolas e como estes conhecimentos podem ser disseminados através de 

ações simples. Segundo Machado da Rosa (2002), a presença de uma horta na escola significa a 

existência de um campo espaço onde o ensino e o desenvolvimento de algumas atividades, 

auxiliam na administração e na assimilação de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

na direção de uma construção em Educação Ambiental. 

A respeito da educação alimentar, foi abordado a importância de se consumir frutas e legumes, 

quais são os seus benefícios e a prevenção de algumas doenças. Alguns alunos relataram que não 

gostavam desses alimentos devido ao gosto desagradável, no entanto, após esta palestra, disseram 

que tentarão mudar seus hábitos alimentares. Segundo Valente (2002), o que garante uma 

alimentação saudável são as escolhas certas de alimentos, que possam garantir uma variedade de 

nutrientes para a manutenção da saúde. Para isso, é preciso que, além da família, a escola contribua 

para que as crianças se conscientizem sobre o que é uma alimentação saudável, através da 

orientação e exemplos de condutas alimentares, já que as crianças têm como modelo de 

comportamento alimentar dos adultos, principalmente pais e professores. Portanto, a educação 

alimentar é um tema que deve ser bastante abordado na família e nas escolas. 

Através desta ação foi possível mostrar aos alunos a importância do meio ambiente e da 

alimentação, portanto, utilizando-se a horta como um mero instrumento de conscientização e 

educação, promovendo a responsabilidade social e a qualidade de vida. 
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RESUMO 

 

A entrada no mercado de trabalho é sempre um assunto que gera apreensão em jovens de todas  as 

áreas. Questões como a qualidade de sua preparação, a conciliação entre estágio e os estudos e 

ainda o futuro profissional permeiam essa fase. Para entender alguns dos desafios de jovens 

estudantes de engenharia, foi proposta uma pesquisa, através de um questionário. Foi realizada 

uma análise estatística para ajudar na interpretação dos resultados obtidos. Espera-se que, com 

estas análises, este trabalho contribua para que as universidades preparem melhor os seus 

estudantes nesta etapa importante de suas vidas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação estatística; mercado de trabalho; análise descritiva; 

aprendizado. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O período que marca a entrada no mercado de trabalho é sempre relacionado a momentos de 

apreensão nos jovens estudantes de nível superior, independente da área de estudo. Diversas 

questões permeiam essa fase da vida, como por exemplo, a qualidade da preparação, a conciliação 

entre estágio e os estudos e ainda o futuro profissional. No caso da engenharia, podem-se fazer 

algumas considerações, trazendo estas questões para as particularidades destes cursos: (i) a 

qualidade de preparação pode ser relacionada, entre outras coisas, a adequação entre as grades 

curriculares e as exigências do mercado. A tecnologia e as demandas que o mercado gera mudam 

rapidamente, enquanto tradicionalmente as grades curriculares são estáticas e mudam lentamente 

ao longo dos anos. Isso pode gerar um desequilíbrio entre a preparação dos jovens e as expectativas 

que o mercado terá sobre eles; (ii) como o horário na engenharia  costuma ser integral, a conciliação 

entre horário de aulas e estágio é sempre difícil. Isso trás uma discussão que também envolve o 

meio acadêmico, que, em sua maioria, anseia por criar novos cursos, novas disciplinas e aumento 

de carga horária. Este aumento da carga implica em mais  
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horas de presença física do estudante na instituição e dificulta mais ainda a conciliação entre estudo 

e início da vida profissional (iii) o futuro profissional é ainda uma terceira fonte de ansiedade. As 

oportunidades que aparecem, muitas vezes, não estão relacionadas aos primeiros objetivos dos 

jovens. Como encontrar o caminho que mais se adequa ao seu perfil, em um momento onde o 

próprio perfil ainda não está claro, torna o processo mais árduo. Levando   tudo isso    em   

consideração,   os    formadores    destes    jovens    devem    proporcionar   o   melhor 

acompanhamento possível para que eles cheguem a esta fase preparados para lidar da melhor 

forma possível com este momento de insegurança. 

Para investigar como jovens estudantes de engenharia de produção do CEFET/RJ encaram este 

momento de suas vidas, foi proposta uma pesquisa, elaborada através da análise de um questionário 

que foi dado a estes alunos. O questionário foi aplicado para um total de 151 alunos do CEFET/RJ 

e conta com 11 perguntas. Após a aplicação, foi utilizado o software estatístico RStudio, 

desenvolvido por RSTUDIO TEAM, (2015), juntamente com sua linguagem de programação R 

(amplamente conhecida na literatura, como em DALGAARD, (2002)), para construir gráficos e 

analisar os dados obtidos (MONTGOMERY, RUNGER, (2012), BUSSAB, MORETTIN, (2011), 

DEVORE, (2011)). 
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O objetivo deste trabalho é entender e ressaltar as principais dificuldades destes jovens e trazer a 

tona discussões que possam incentivar as universidades a refletirem sobre suas próprias práticas 

para que, cada vez mais, possam proporcionar aos seus estudantes uma melhor formação, que 

atenda as exigências do mercado e que gere profissionais criativos e independentes. 

 

METODOLOGIA 

A construção do questionário foi realizada pelos alunos da turma de estatística e a coleta dos dados 

foi feita através de pesquisa de campo pelo CEFET/RJ. O questionário foi aplicado para um total 

de 151 alunos do CEFET/RJ e conta com 11 perguntas. Após a coleta das informações, utilizou-

se  o software  estatístico RStudio  para  a  construção dos gráficos  e  análise  dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em primeiro lugar, o objetivo foi caracterizar o público que estava sendo estudado. A maioria dos 

alunos era de engenharia de produção. Aproximadamente, 52% dos estudantes eram do sexo 

masculino e 48% do sexo feminino, o que mostra um equilíbrio no que diz respeito a gênero. Em 

relação aos períodos, também houve um equilíbrio. O questionário foi apresentado a alunos do 

segundo ao sétimo período e a frequência relativa foi equilibrada, como pode-se observar na Figura 

1. 
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Figura 1 – Análise descritiva do período 
 

Uma constatação clara é a importância que os estudantes dão ao estágio para o seu processo de 

formação. As respostas variam de pouquíssimo importante, representado pelo número 1, a 

importantíssimo, representado pelo número 5. Na Figura 2, conclui-se que a grande maioria (cerca 

de 120 alunos) acredita que o estágio é importantíssimo para sua formação, e apenas dois dos 151 

entrevistados não acreditam na importância do estágio. 

Dentro do contexto de analisar as dificuldades de entrada dos estudantes no mercado de trabalho, 

foi feita uma pergunta para caracterizar isso. Os estudantes deveriam escolher os fatores que  mais 

dificultam a entrada, podendo escolher até duas opções. Dentre as respostas fechadas os alunos 

tinham como opções: “Falta de tempo”, “Dificuldade de deslocamento”, “Falta de renome do 

CEFET/RJ”, “Preconceito”, “Vergonha de falar em público” e “Falta de pré-requisito”. Caso ainda 

restasse algum fator que dificultasse o seu ingresso no mercado poderiam usar a resposta aberta 

“outros”, onde os entrevistados poderiam escrever o que dificultou esse ingresso. Alguns exemplos 

de respostas abertas foram: falta de cursos complementares, falta de experiência e inadequação ao 

perfil da vaga. 



I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Fortaleza/CE 

07e08 de Julho de2016 
BRASIL 

 

81 

 

Através da análise do gráfico podemos concluir que “Falta de tempo” e “Falta de   pré-requisito” 

foram os escolhidos pela maioria, e a “Falta de renome do CEFET/RJ” foi o menos votado, 

mostrando assim como os alunos acreditam no peso do nome de sua instituição. 

 

Figura 2 – Importância do estágio na formação profissional 
 

Na Figura 3 podem-se identificar dois grandes problemas destacados pelos alunos que dificultam 

a sua entrada no mercado de trabalho: “Falta de tempo” e “Falta de Pré-Requisito”. A princípio, 

pode-se destacar que “Falta de tempo” está relacionada à questão da carga horária integral. 

Tradicionalmente os cursos de engenharia possuem esta característica que acaba dificultando o 

aluno em conciliar o tempo que precisa estar presente na faculdade, o tempo de estudo em casa e 

ainda o estágio, com todos os novos desafios que este acarreta. Uma discussão muito mais 

complexa que essa, que nesse momento está fora do escopo desta contribuição, seria discutir a 

necessidade de uma grade tão extensa. Isso envolve o meio acadêmico em geral, que, em sua 

maioria, anseia por criar novos cursos, novas disciplinas e aumento de carga horária. Será que 

todos os cursos, que implicam em grandes quantidades de créditos semestrais para os alunos, são 
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igualmente importantes? Se de fato fossem, os alunos se sentiriam mais preparados nas  questões  

teóricas de suas áreas. Entretanto, o segundo fator mais votado foi “Falta de Pré-Requisito”. Como 

uma grade tão extensa pode deixar os alunos tão inseguros na entrada do mercado de trabalho? Do 

que eles sentem falta? O que há de incompatível entre o que os cursos de ensino superior oferecem 

e o que o mercado exige? Observe que o objetivo deste trabalho é levantar estas discussões e trazer 

a tona os problemas que existem em relação à preparação dos jovens para o mercado de trabalho. 

Os autores acreditam que as soluções para estes problemas são complexas e, neste momento, 

apresentar estes temas, associados a uma análise estatística descritiva, mostra que há claramente 

um problema. Nosso objetivo central é levantar estas discussões para que novas ideias sejam 

consideradas e estas reflexões possam levar a uma melhora na formação dos estudantes. 

 

Figura 3 – Importância do estágio na formação profissional 
 

Para identificar o que mais contribui no preparo dos alunos de engenharia de produção, os 

estudantes poderiam escolher até duas opções entre: “VBA”, “palestras”, “maior divulgação de 

programas de estágio”, “eletivas relacionadas aos setores empresariais” e “incentivo a iniciação 

cientifica”. E também uma resposta aberta (“outros”) onde os entrevistados poderiam escrever  o 
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que mais contribuía, segundo eles, nesse preparo. Exemplos de respostas alternativas dadas pelos 

entrevistados são cursos, capacitações ferramentais, excel, entre outras. 

Na Figura 4 verifica-se que a maior parte dos estudantes acredita que eletivas relacionadas aos 

setores empresariais é o fator de maior importância no preparo dos alunos de engenharia de 

produção. A opção de resposta aberta “Outros” foi a menos votada pelos entrevistados. 

 

Figura 4 – Itens importantes no preparo dos alunos 
 

Ainda na Figura 4, observe que dos três itens mais importantes citados, dois estão diretamente 

ligados à prática profissional que eles terão nas empresas, o ensino de VBA e disciplinas 

empresariais. O terceiro é a divulgação do estágio, o que mostra que os alunos acham importante 

a instituição de ensino estreitar os laços com o mercado de trabalho. A iniciação científica foi 

pouco citada, provavelmente por estar mais relacionada a uma introdução a área acadêmica do que 

ao mercado. O resultado surpreendente aqui foi o item “Palestras” ter sido tão pouco votado. 

Talvez esteja faltando à universidade trazer profissionais de renome no mercado para passar 

experiência aos jovens. Isso é algo importantíssimo que não apareceu nas respostas. 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou uma pesquisa realizada a partir de um questionário aplicado a 151 

estudantes, em sua maioria de engenharia de produção do CEFET/RJ. Uma análise estatística 

descritiva foi feita após a aplicação e alguns resultados foram discutidos. Para essa análise, os 

autores optaram por utilizar o software estatístico RStudio que está tendo uma crescente aceitação 

nas universidades e empresas, por ser um software livre permitindo que os alunos possam utilizar 

em suas casas e assim ampliar e desenvolver seus conhecimentos fora da sala de aula. 

Acredita-se que, com a análise obtida, alguns problemas no ensino superior ficaram claros. Carga 

horária extensa, mas que não está apta a preparar os alunos convenientemente, falta de preparo, 

necessidade de estreitamento entre a faculdade e o mercado de trabalho foram algumas das 

conclusões que saltaram aos olhos neste trabalho. 

Como trabalhos futuros, estes temas devem ser mais discutidos para que propostas possam ser 

pensadas do ponto de vista educacional de modo que as instituições de ensino superior possam 

preparar melhor seus jovens alunos e estes se sintam mais confiantes neste processo de entrada no 

mercado de trabalho. 
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Resumo: As cooperativas de reciclagem de resíduos desempenham um importante papel nos 

aspectos social, econômico e ambiental da região na qual está inserida. Entretanto, estas ainda 

possuem muitas dificuldades no que tange a gestão, cooperativismo, produtividade e gestão 

financeira. O presente trabalho objetiva a produção de diagnóstico com múltiplas fontes de 

evidência em uma cooperativa de reciclagem na parte baixa da cidade de Maceió-AL. 

Utilizaram-se fontes de evidência qualitativas e quantitativas, como: Observação do processo, 

dados de produtividade, análise crítica de documentos, mapa de fluxo de valor, entrevistas 

semiestruturadas com os cooperados. Constatou-se que seu processo possui alto índice de 

atividades que não agregam valor, não possuem metas nem controle da produção, transparência 

na gestão financeira e gestão centralizada. Além disso, observou-se que essas não 

conformidades geravam desmotivação dos cooperados, diminuição da produtividade, falta de 

previsibilidade e variabilidade na renda mensal. 

 

Palavras-chave: Cooperativa de reciclagem de resíduos. Diagnóstico. Fontes de evidência. 

Enactus UFAL. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A cidade de Maceió produz cerca de 57 mil toneladas de resíduos sólidos mensalmente. 

Deste número, apenas 0,2% são destinados para a coleta seletiva. Em um panorama estadual 

esses números se tornam mais alarmantes, já que dos 102 municípios, apenas Maceió e 

Arapiraca realizam a separação dos resíduos. Segundo previsto na Lei Nº 12.305/10 de Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, todos os municípios devem realizar a coleta seletiva como parte 

de um programa que almeja a extinção de todos os lixões no país. 

Atualmente em Maceió quatro cooperativas se dividem na coleta seletiva de acordo com 

as regiões. Suas atuações são importantes para uma mudança de cenário em relação aos 

resíduos, além de desempenharem um papel social e econômico crucial em comunidades 

vulneráveis. Porém esse trabalho acaba sendo comprometido por falta de condições adequadas. 

Os cooperados são expostos aos resíduos sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), não possuem um ambiente ergonomicamente adequado para desempenharem as 

atividades e devido a condições impostas, não possuem uma boa gestão de trabalho. 

Diante disso, uma melhora na gestão e a criação de uma cultura de controle das 

atividades se torna fundamental para uma transformação da realidade dessas cooperativas, 
 

1  Graduando do Curso de Engenharia Civil do CTEC-UFAL, e-mail: cavsjunior94@gmail.com 
2  Graduando do Curso de Design da FAU-UFAL, e-mail: matheusmsousa@live.com 
3  Graduando do Curso de Engenharia Química do CTEC-UFAL, e-mail: leonardodomingues1994@gmail.com 
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refletindo em todo o âmbito estadual. Segundo Womack (2015)4, a melhor forma de tornar o 

trabalho seguro é padronizando tanto o trabalho quanto a gestão do trabalho. Para isso, o Lean 

Manufacturing se apresenta como uma filosofia de gestão adequada para essa situação. 

Desenvolvida por Taiichi Ohno, essa metodologia foi essencial para a reconstrução do Japão 

após a segunda guerra mundial. O pensamento Lean visa otimizar todos os recursos  de maneira 

inteligente, evitando desperdícios, minimizando etapas para tornar o processo fluido   e 

mantendo-se sempre aberto a mudanças, podendo assim ser adaptado para a realidade das 

cooperativas, sendo um agente transformador em seus processos. 

 

2. METODOLOGIA 
Este trabalho utiliza a estratégia de estudo de caso para a obtenção dos objetivos. 

Segundo Yin (2005)5, o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa, que além de focar a atenção 
na coleta de dados e no trabalho de campo, lida, de forma importante, com o planejamento, a 
análise e a exposição de ideias. A figura 1 mostra o delineamento da pesquisa 

Figura 1 – Delineamento do trabalho 

 
Fonte: autores, 2016. 

 

Na fase de estudo exploratória ocorreu o primeiro contato dos autores com a cooperativa 

e nessa etapa foram realizadas, durante uma semana, visitas diárias para entender os 

intervenientes do processo produtivo da cooperativa, sua gestão, divisão de cargos/funções, 

relacionamento entre os cooperados. Além disso, nessa fase os autores começaram a construir 

uma relação de empatia com os cooperados, condição essencial durante todo o projeto. Paralelo 

a isso, os autores fizeram um estudo aprofundado de fontes de evidência e técnicas para a 

aplicação do diagnóstico na cooperativa. Os autores também pesquisaram por referências 

teóricas de trabalhos que versavam sobre a temática de cooperativas de reciclagem e gestão de 

resíduos. Após essa ampla revisão, os autores definiram as fontes de evidência a serem 

utilizadas no diagnóstico, bem como suas metodologias de aplicação. Em seguida, foi realizada 

uma força-tarefa com todos os membros da Enactus UFAL para que o processo de aplicação do 

diagnóstico fosse agilizado. Nesse sentido foram realizados dois workshops com os membros 

para padronizar as coletas, gerando confiabilidade no diagnóstico. 

Após essas atividades, o diagnóstico começou a ser aplicado. Esta fase durou duas 

semanas e contou com visitas de pelos menos três membros em cada turno, de segunda a sábado, 

na cooperativa. A cada visita, cada membro acompanhava uma parte do processo, 
4 WOMACK, James P. Sustainable Lean Requires good jobs. Planet Lean, 2015. Disponível em: <http://planet- 

lean.com/jim-womack-a-lasting-transformation-calls-for-good-jobs>. Acessado em: 14 de Junho de 2016. 
5 YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3ª Ed. Porto Alegre: Editora Bookman. 2005. 
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subdividido em: Triagem, prensagem/enfardamento e armazenamento dos fardos. Além disso, 

os membros acompanharam a gestão financeira realizada na cooperativa, bem como suas 

ferramentas e técnicas. Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com todos os 

cooperados, onde foi possível determinar, além de aspectos de trabalho, os principais gargalos 

da cooperativa. Vale ressaltar que todos esses dados eram armazenados em um software comum 

a todos os membros, trabalhando a transparência e gestão de conhecimento no grupo. 

Quando se percebeu uma quantidade suficiente de dados qualitativos e quantitativos, os 

pesquisadores finalizaram a aplicação do diagnóstico e iniciaram a etapa de processamento e 

análise dos dados. Para o processamento foi utilizado à ferramenta Excel® para os dados 

quantitativos, além da análise minuciosa dos relatórios gerados a cada visita. Com isso foi 

possível determinar os principais problemas existentes na cooperativa. Além disso, utilizou-se 

a metodologia dos 5 Why’s para a definição das causas-raiz dos problemas detectados, essa ação 

é fundamental para que possamos priorizar as ações a serem tomadas na fase de implantação de 

melhorias na cooperativa. Também foram elencadas as consequências geradas pelos problemas 

identificados para que atuar priorizando os problemas que geram consequências mais graves de 

acordo com os objetivos estratégicos do projeto. 

 

3. RESULTADOS 

O diagnóstico na cooperativa a qual a Enactus UFAL trabalha, foi desenvolvido nas 

seguintes frentes citadas a seguir: 

3.1 Recebimento dos resíduos sólidos na cooperativa 

A cooperativa é responsável pela coleta em vários pontos da parte baixa de 

Maceió e aloca a maioria de seus cooperados para a realização desta atividade, o que a 

torna importante dentro do processo de distribuição de funções/cargos na cooperativa. 

Principalmente as segundas e quartas-feiras há uma demanda maior para essa  atividade 

e, consequentemente, utiliza-se mais cooperados. 

A divisão das atividades diárias é realizada pela líder da cooperativa, ela aloca 

os cooperados nas seguintes funções; Coleta (fora do galpão), triagem, 

prensagem/enfardamento, lixo eletrônico. Percebeu-se que a divisão é desigual em 

relação às atividades que agregam valor, isso ocorre, devido a não existência de um 

estudo prévio de demanda X homens/hora, o que compromete as atividades que agregam 

valor ao produto (fardos) e consequentemente a sua produtividade. 

Nesse sentido, é necessário realizar um estudo junto à líder para se determinar 

previamente os cooperados que serão responsáveis por essa atividade em um 

determinado período de tempo (semana ou quinzena, por exemplo). 

3.2 Triagem 

A triagem dos materiais a serem prensados se caracteriza como a atividade mais 

problemática da cooperativa no que tange ao excesso de atividades que não agregam 

valor e etapas excessivas. Essa atividade também é responsável pela  produção de 

grandes estoques de big bags que demoram a ser processadas e são guardadas na parte 

externa, expostas ás condições climáticas e animais (cachorros, ratos, etc.). A figura 2 

ilustra as etapas de triagem das sacolas plásticas 
Figura 2 – Fluxograma de triagem das sacolas plásticas 

 

Fonte: autores, 2016 

 

O fluxograma apresenta três momentos onde ocorrem estoques e secciona a atividade 

de triagem em três momentos para o presente material. O Lean Manufacturing entende 
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que esse tipo de excesso é o grande responsável por perdas e variabilidade no processo 

produtivo e enxerga em sua eliminação total ou parcial uma estratégia para a otimização 

da produtividade. 

A triagem é realizada na parte externa do galpão da cooperativa, o que faz com que o 

trabalho fique susceptível às intervenções não controláveis das condições climáticas (sol 

forte, chuvas, ventos exagerados, etc.). Essa situação gera diminuição da produtividade, 

falta de previsibilidade da produção, além de oferecer condições de trabalho insalubres 

aos cooperados. A falta de planejamento do layout é a causa-raiz deste problema. 

Durante essa atividade, as cooperadas ficam em condição ergonômica desfavorável 

(agachadas ou sentadas em bancos improvisados com gradeados de cerveja), o que além 

de influenciar em sua qualidade de vida a médio e longo prazo, diminui sua 

produtividade. Entende-se que é necessária estrutura para a realização desta atividade, 

como a utilização de mesas ou esteiras de triagem. 

Foram realizadas simulações onde era solicitado às cooperadas responsáveis pela 

triagem que separassem apenas um tipo de material por vez (dedicação exclusiva) e 

então o tempo para enchimento de recipiente era medido, após isso os dados foram 

comparados com a atual forma de triagem realizada na COOPLUM (sem dedicação 

exclusiva).  A tabela 1 mostra esses resultados. 
Tabela 1 – Tempo de enchimento dos recipientes com e sem dedicação exclusive 

TRIAGEM 

MATERIAL Dedicação 

exclusiva 

Tempo Peso 

Papelão SIM 90 s 5,0 kg = 1 bobona 

PET (misturada) SIM 300 s 4,0 kg = 1 bobona 

Sacola SIM 360 s 5,0 kg = 1 bobona 

 
Caixa de leite e 

suco 

NÃO 3.600 s 1 bobona 

Papel NÃO 3.900 s 1 sacola auxiliar 

Papelão NÃO 3.300 s ½ big bag 

Vidro NÃO 5.700 s 1 sacola auxiliar 
Fonte: autores, 2016. 

 

3.3 Prensagem 

A Percebeu-se que a prensagem é um subprocesso crítico pelo fato de possuir uma única 

prensa (no momento da coleta de dados) para processamento de todo material triado e 

ser a única atividade que agrega valor. 

Nesse sentido, foi constatada uma grande quantidade de tempo que a máquina fica 

parada. Isso ocorre, pelo fato de não haver uma definição de cooperados para 

manusearem a prensa nos turnos de trabalho. Esse problema é gerado pela falta de 

definição de cargos/funções na cooperativa e é reflexo de uma gestão que não planeja 

suas ações. 

Ainda relacionado à mão-de-obra foi notado que há um ganho de produtividade 

significativo quando dois cooperados (ao invés de apenas um) realizam a prensagem. 

Isso se dá pelo desgaste dos cooperados no transporte de big bags e a colocação do 

material na prensa. Por isso é necessário definir ao menos dois cooperados para 

trabalharem na prensa e se revezarem a cada fardo produzido (um fica na alavanca e 

ajudando na colocação de materiais na prensa e outro transportaria as big bags e coloca 

materiais na prensa). 
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Não há a definição de turnos de prensagem de materiais específicos, isso provoca 

acúmulo destes (estoque) e tem como consequência a dificuldade de mobilidade dos 

cooperados, principalmente na parte interna do galpão. Mais uma vez, constatou-se 

que isso ocorre devido a não criação de cargos/funções específicas para os cooperados. 

Foi percebido que não se tem um cronograma de manutenção preventiva na  prensa, o 

que é um risco constante, tendo em vista que só se tem uma prensa em condição de 

uso. A causa-raiz deste problema está ligada à má gestão da produção   da 

cooperativa. 

 

3.4 Enfardamento 

O processo de enfardamento ocorre logo após a prensagem e nele foram 

identificadas não conformidades que são improdutivas e geram perda de qualidade do 

material produzido (fardo). O primeiro gargalo está no desembaraço das fitas que  serão 

utilizadas nas atividades, percebeu-se que em alguns ciclos se demorava mais de dez 

minutos apenas para a realização dessa atividade que não agrega valor. Nesse sentido, 

seria interessantes que essas fitas fossem previamente cortadas e armazenadas de modo 

a não enrolar. Além disso, foi percebida uma dificuldade para a mensuração do tamanho 

ideal das fitas para os fardos, bem como sua quantidade para segurar a tensão causada 

pelo material prensado. Isso é causado pela não padronização das atividades e pela 

rotatividade dos cooperados que as realizam, impedindo a criação de expertises nessa 

atividade por parte destes. 

Após a finalização do enfardamento, os fardos são levados para o estoque final 

e de lá são vendidos. Hoje há um elevador de fardos, mas este não está sendo utilizado 

devido ao desnível do piso ocorrido no solo do galpão logo após sua construção. A 

figura 3 mostra a sequência e interdependência do processo. 
Figura 3 – Sequência do processo da cooperativa 

 
Fonte: autores, 2016. 

 

3.5 Layout 

O galpão da cooperativa não apresenta algumas características particulares das 

cooperativas de reciclagem e isso pode ter sido causado pela falta de um estudo de 

layout aprofundado, bem como do conhecimento do processo e das necessidades de uma 

cooperativa de reciclagem de resíduos. Foi identificado que o espaço atual do galpão é 

reduzido para as atividades realizadas, enquanto há uma área externa de dimensões 

consideráveis que poderiam ser utilizadas na expansão do galpão. 

Foi observado que a forma como as atividades estão distribuídas no galpão é 

pouco eficiente, visto que gera um elevado tempo de transporte de big bags, não  possui 

áreas definidas para as atividades que realizam (estocagem de papelão, por exemplo), 

só permite a triagem em sua parte externa, não apresenta fluxo contínuo e sequencial 

das atividades. 

3.6 Técnicas gerenciais da cooperativa 
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A líder da cooperativa já recebeu treinamentos e suporte de outros grupos voluntários 

para o desenvolvimento das atividades e técnicas gerenciais, entretanto foi constatada 

pouca eficiência e eficácia nestas atividades. Ela possui planilhas de receita e custos, 

entretanto, foi notado que alguns dados não são inseridos na planilha, estando apenas 

físico no escritório da cooperativa, isso dificulta o controle de fluxo de caixa e pode 

gerar questionamentos e incertezas. Foi observado também que não há gestão visual e 

transparência na cooperativa. 

Outro problema identificado é a falta de metas e controle para a produção, isso gera 

grande incerteza e variabilidade nos resultados financeiros da cooperativa, o que afeta 

diretamente todos os cooperados, situação de foi percebida na análise de documentos 

financeiros da cooperativa, onde certo mês cada cooperado ganhava R$ 243,00 e no mês 

seguinte ganhava R$ 930,00. Esse problema foi analisado como um dos mais graves, 

pois impede que os cooperados tenham planejamento financeiro pessoal eficiente. 

Outro fato que chamou a atenção dos autores foi à centralização das ações 

gerenciais na líder da cooperativa. Esta alegava que os outros cooperados não se 

interessavam por atividades gerenciais, mas nas entrevistas foi percebido que ela não 

dava espaço para que esses pudessem trabalhar nessas atividades. O que gera uma 

hierarquização vertical na cooperativa que pode comprometer o sentido de 

cooperativismo que deve existir neste ambiente. 

 

4. CONCLUSÕES 

Diante do exposto nos resultados, pode-se afirmar que o trabalho cumpriu seu  objetivo, 

pois foi apresentado um diagnóstico, com múltiplas fontes de evidência, de uma cooperativa de 

reciclagem de resíduos de Maceió/AL. Constatou-se que o processo produtivo da cooperativa 

possui alta taxa de desperdício, sendo considerado ineficiente. Foram atribuídas causas-raiz a 

todos os problemas detectados e se percebeu que os problemas de gestão, principalmente a 

centralização destas, é a principal causa dos problemas. Como consequência principal, 

observou-se a baixa renda mensal dos cooperados, alta variabilidade desta renda ao longo dos 

meses, além de baixo índice de capacitação dos mesmos. 

Este trabalho também buscou contribuir com outros times Enactus que estejam 

realizando diagnóstico, tornando possível que se consiga adaptar a metodologia  de diagnóstico 

para a realidade de cada time e projeto. Vale ressaltar que essa etapa do projeto é fundamental 

para o atingimento de resultados no mesmo. 
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Resumo: O desenvolvimento de pessoas é um elemento importante para a construção e sustentação da 

estratégia de organizações e equipes. Visando desenvolver um grupo de jovens de um Time Enactus de uma 

universidade pública, foi criado um Programa de Educação Corporativa, utilizando jogos de empresa, em 

cinco módulos de treinamentos desenhados segundo as estratégias do time. O objetivo deste artigo é analisar 

a efetividade desses treinamentos, em termos de execução das ações planejadas em cada evento instrucional. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, com análise documental dos materiais produzidos a cada 

módulo, bem como entrevistas com os líderes do time. De acordo com as diretrizes estratégicas definidas, 

o foco das ações neste ano foi relacionado à estrutura do time, ou seja, à  organização e planejamento, bem 

como posicionamento da equipe com os devidos papéis e responsabilidades. Estas foram as principais 

melhorias observadas, que demonstram a efetividade dos treinamentos nesse sentido. 

 

Palavras-Chave: Educação Corporativa; Metodologias Participativas; Jogos de Empresa; 

Desenvolvimento de Competências 

 

INTRODUÇÃO 

No ambiente das organizações, a educação tem sido considerada uma estratégia importante 

para retenção de talentos e aumento da competitividade (EBOLI, 2005). Novos métodos, que vão 

além do treinamento formal e de programas de desenvolvimento, vem sendo aplicados em diversos 

públicos, possibilitando o alcance de melhores resultados. Dentre várias possibilidades de educação 

corporativa, é fundamental identificar qual a maneira mais adequada para se promover o 

aprendizado organizacional. 

Conceitualmente, educação corporativa está atrelada à noção de gestão estratégica de 

pessoas, que por sua vez guarda uma forte relação com a noção de competências. Por um lado, as 

organizações apresentam um conjunto de competências próprias, que derivam de seu processo de 

desenvolvimento e são efetivadas em seu legado de saberes, estabelecendo vantagem competitiva 

em seu contexto. Por outro lado, têm-se as pessoas, com seu conjunto de competências, utilizadas 

ou não pela organização (RUAS 2001; FLEURY, 2000). Na gestão por competências, “O  trabalho 

não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao cargo, mas torna-se o 

prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em face de uma situação 

profissional cada vez mais mutável e complexa”. (FLEURY; FLEURY, 2004. p 46). Assim, a 

Educação Corporativa deve buscar alinhar as competências dos indivíduos às competências 

necessárias para sustentar a estratégia da organização. 

Apesar de parecer um assunto novo no ramo empresarial, a preocupação com a capacitação 

dos funcionários vem desde a primeira Revolução Industrial, onde o trabalho que era 

essencialmente braçal foi substituído por processos fabris (MEISTER, 1999; EBOLI,  2004, 2005). 

Assim, cresceu a necessidade de capacitar pessoas para operarem novas máquinas, e 

posteriormente, também os computadores. Durante a segunda e terceira revolução, o 

conhecimento, o raciocínio lógico e a capacidade de absorver informações com o advento da 

tecnologia passaram a ser cada vez mais valorizados. 
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No contexto atual, diferentes setores, (e não apenas as indústrias) vêm-se deparando   com 
a necessidade de adaptação a novos conceitos e aplicabilidades da educação de seus colaboradores, 

tanto em processos específicos, quanto na própria gestão do negócio. Tendo em vista que os Times 

Enactus se estruturam segundo as noções de organização e gestão presentes nas organizações 

contemporâneas do terceiro setor, que por sua vez são influenciadas  pela “gestão moderna”, o 

presente trabalho tem como objetivo avaliar a efetividade da implantação de um sistema de 

educação corporativa em um time de jovens estudantes de uma universidade pública federal. 

A razão da escolha deste tema se deve à necessidade de analisar as principais dificuldades 

encontradas quanto à capacitação e desenvolvimento das habilidades dos membros do time em 

questão. Assim como os demais times Enactus, o time alvo deste estudo teve vários desafios desde 

sua formação, ligados à permanência dos membros no programa, e até mesmo ao alinhamento entre 

suas ações e o propósito da Enactus Brasil e mundial. Entretanto, entendeu-se que o desafio inicial 

estava ligado ao próprio “senso de equipe” e à maneira propícia de se organizar, garantido o 

funcionamento e continuidade do programa na universidade. 

Dessa forma, pretende-se avançar no aprofundamento do estudo da educação corporativa 

como alicerce para o desenvolvimento de competências nesses jovens, utilizando técnicas de 

treinamento baseadas em metodologias participativas, como jogos de empresa e treinamentos 

outdoor. Para tanto, apresenta-se na sequencia o referencial teórico que embasou o desenho  destes 

treinamentos, bem como a descrição do projeto implementado no time analisado, seguida da análise 

da efetividade desses treinamentos, verificando-se a implementação das ações planejadas em cada 

módulo. Com isso, espera-se que este material possa ser utilizado como base para a construção de 

programas de educação corporativa em outros times, e mesmo que possa aperfeiçoar as ações 

educativas desse mesmo time. Por fim, apresentam-se as considerações  finais e referências 

bibliográficas consultadas. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação 

A Educação Corporativa é conceituada por Meister (1999) como uma iniciativa 

organizacional que visa a garantir um processo contínuo e estruturado de aprendizagem vinculada 

a objetivos estratégicos, de modo a alinhar os processos de educação de funcionários às estratégias 

da empresa. Vem como uma nova roupagem da necessidade de aprimorar os conhecimentos, 

encontrada durante as revoluções industriais, com um novo formato, cercada de novas tecnologias 

e possibilidades. 

Muitos profissionais que trabalham nas áreas de gestão de pessoas nas organizações não 

conseguem fazer distinção entre treinamento, desenvolvimento e educação. Esse espaço vago na 

definição dificulta que os objetivos sejam atingidos exatamente como o esperado. Não se consegue 

atingir um objetivo sem ter ele definido previamente. 

Treinamento segundo Vargas e Abbad (2006), são eventos educacionais de curta e média 

duração compostos por subsistemas de avaliação de necessidades, planejamento instrucional e 

avaliação que visam melhoria do desempenho funcional, por meio da criação de situações que 

facilitem a aquisição, a retenção e a transferência de aprendizagem para o trabalho. Ou seja, 

treinamento é uma ação educacional específica que tem um objetivo claro e definido, que permite 

as pessoas uma mudança de comportamento perceptivo. 

Já o Desenvolvimento de acordo com Vargas e Abbad (2006), refere-se ao conjunto de 

experiências e oportunidades de aprendizagem, proporcionadas pela organização e que apoiam o 

crescimento  pessoal  do  empregado  sem,  contudo,  utilizar  estratégias  para  direcioná-lo  a um 
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caminho  profissional  específico.  Parte  para  questões  gerenciais  e  visa  o  aprimoramento das 
competências individuais. 

A Educação por sua vez, é conceituada como programas ou conjuntos de eventos 

educacionais de média e longa duração que visam à formação e qualificação profissional contínuas 

dos empregados (VARGAS E ABBAD, 2006). É a transformação do conjunto de aprendizagem 

em um conjunto de conceitos de fácil acesso a todos, atrela as competências individuais com as 

organizacionais, a fim de aperfeiçoa-las cada vez mais. 

A finalidade básica da Educação Corporativa em uma organização, segundo Eboli (2004) é 

fomentar “o desenvolvimento e a instalação das competências empresariais e humanas 

consideradas críticas para a viabilização das estratégias de negócios” de forma sistemática, 

estratégica e contínua. Assim podemos notar a importância de desenvolver as pessoas, em um 

mercado que se encontra cada vez mais competitivo. 

O processo de Educação Corporativa está atrelado à gestão de pessoas e a gestão por 

competências, segundo Meister (1999), a aprendizagem das melhores práticas nas universidades 

corporativas vincula os resultados desse aprendizado às exigências estratégicas da organização,  ou 

seja, suas competências. Meister (1999), ainda enfatiza que todas as empresas, independente de 

serem instituições públicas ou privadas, terão de desenvolver estratégias para promover a 

aprendizagem contínua no ambiente de negócios a fim de competir com sucesso no mercado global. 

Tendo em vista que o capital humano de uma organização é a principal riqueza que a empresa pode 

ter, é de suma importância se preocupar com a retenção de talentos, e a educação corporativa auxilia 

e muito nesse processo. 

A Educação Corporativa é uma espécie de programa de aprendizado estratégico para a 

organização, uma vez que os benefícios que podem ser alcançados são imensuráveis. Além de ser 

uma possibilidade de entrosamento do capital intelectual da organização com todos os níveis 

hierárquicos dos funcionários. Vargas e Abbad (2006) mencionam que, de forma mais intensa, as 

organizações modernas passaram a ter necessidade de realizar estudos para o levantamento 

perspectivo e futuro de necessidades de treinamento. Seja para cargos virtuais para atividades e 

funções que mudam com alta frequência ou para o desenvolvimento de competências que serão 

necessárias no futuro. Na próxima sessão, aprofunda-se no processo contínuo que deve se iniciar 

com este levantamento das necessidades de treinamento e possibilitam a execução da educação 

corporativa. 

 

Metodologias participativas baseadas na andragogia 

A Andragogia, estudada nos anos 20 por Linderman e trazida à tona por Knowles (1973) 

trata da “Arte e Ciência de Orientar Adultos a Aprender”. Daí em diante, muitos educadores 

passaram a se dedicar ao tema, surgindo ampla literatura sobre o assunto. 

Segundo Cavalcanti (1999), citado no Manual de Jogos de Empresa do Centro CAPE 

(2002): 
 

“os estudantes universitários não são exatamente adultos, mas estão próximos desta fase de suas 

vidas. O ensino clássico pode resultar, para muitos deles, num retardamento da maturidade, já que 

exige dos alunos uma total dependência dos facilitadores e currículos estabelecidos. As iniciativas 

não encontram apoio, nem são estimuladas. A instituição e o facilitador decidem o que, quando e 

como os alunos devem aprender cada assunto ou habilidade. E os estudantes devem se adaptar a estas 

regras fixas.” (p.55) 

 

Nesse sentido, o autor sugere a inclusão de conceitos andragógicos nos currículos e 

abordagens didáticas dos cursos superiores, evitando que os alunos fiquem entediados e sejam 
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agentes passivos no processo do aprendizado, o que reduz consideravelmente seu potencial. Como 

a maioria dos universitários está numa fase de transição da adolescência para a fase adulta, os 

métodos devem mesclar métodos clássicos e andragógicos. Com esses últimos, espera-se estimular 

a que os jovens trabalhem em grupos, desenvolvendo ideias próprias, e criando um método pessoal 

para estudar a aprender como utilizar, de modo crítico e eficiente, os meios de informação 

disponíveis para seu aprendizado. 

O intenso envolvimento do aprendiz no método participativo fortalece a motivação para a 

aprendizagem e costuma alcançar maior eficácia na realização de objetivos educacionais. Isso 

acontece porque há um estímulo maior para o raciocínio lógico, bem como as capacidades de 

análise e síntese, além de desenvolver melhor as habilidades como a capacidade de articular e 

expressar ideias e incrementar atitudes de curiosidade, a crítica produtiva e a persistência diante de 

situações-problema. “Além disso, os resultados da aprendizagem tendem a ser mais duradouros, já 

que há uma assimilação mais completa, devido ao intenso envolvimento do aprendiz” (CAPE, 

2002, p.58). 

 

METODOLOGIA 

O presente artigo é de natureza qualitativa, e quanto aos objetivos classifica-se como 

descritivo (GIL, 2007). Quanto aos procedimentos, realizou-se um estudo de caso (YIN, 2010). O 

alvo do estudo é um grupo de jovens de diversos cursos de graduação de uma universidade pública 

federal, organizados sob a forma de um “Time”, participantes da Enactus Brasil. 

A fim de possibilitar um melhor aproveitamento da participação no Time Enactus da 

universidade aos estudantes, visando a uma experiência de aprendizagem significativa das 

competências trabalhadas pelo programa, tais como empreendedorismo, trabalho em equipe e 

proatividade, elaborou-se um “Programa de Educação Corporativa” para o time, com o apoio da 

professora conselheira e envolvimento de todos os membros do time. Cada módulo de treinamento 

do programa visava ao desenvolvimento e competências específicas, utilizando-se de metodologias 

participativas e encerrando com a elaboração de um plano de ação a ser executado pelo time após 

o treinamento. A primeira etapa do programa de educação corporativa foi  realizada ao longo de 1 

ano, e dividida em 5 módulos de treinamento, com carga horárias e programação específicas, 

conforme detalhado a seguir. 

Para analisar a efetividade destes treinamentos, foram analisados os planos de ação e demais 

materiais produzidos a cada módulo, considerando uma avaliação de cada ação proposta conforme 

a seguinte escala: 

1 – Ação não iniciada/Não implementada 

2 – Ação em Desenvolvimento/Parcialmente implementada 

3 – Ação Concluída/Totalmente implementada. 

Embora a eficácia das ações tenha sido considerada apenas do ponto de vista de sua 

implementação, sem considerar os impactos ou a qualidade alcançada, ressalta-se que a avaliação 

é um dos principais gargalos dos programas formais de treinamento, que costumam focar apenas 

na reação dos participantes ou nos resultados de curto prazo. Assim, acredita-se que a contribuição 

desta avaliação proposta é justamente possibilitar uma ligação, direta ou indireta, entre uma melhor 

organização do time e o programa de educação corporativa implementado. 

 

A UTILIZAÇÃO DE JOGOS DE EMPRESA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA DE UM TIME ENACTUS 
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Segundo  Wernikoff  e  Freitas  (2013,  p.299),  as  técnicas  vivenciais,  entre  as  quais se 
incluem os jogos, “oferecem aos participantes, oportunidades para colocarem em prática suas 

habilidades ou experimentarem ações dentro de um ambiente resguardado para tal.” Partindo dessa 

noção, os módulos de treinamento do Time Enactus em questão foram desenhados utilizando-se a 

seguinte estrutura: 

 

 

 
Figura 1: Esquema Básico dos Módulos do Programa de Educação Corporativa. 

Os treinamentos iniciavam-se com a realização de um “Vitalizador”, também conhecidos 

como dinâmicas, cujo objetivo é ambientar os participantes no início dos cursos ou preparar o grupo 

para atividades subsequentes. Segundo o Centro CAPE (2002), vitalizadores são equivalentes a 

vivências de técnicas, exercícios estruturados, simulações ou jogos de curta duração, sendo também 

chamados de exercícios de quebra-gelo ou de aquecimento. A escolha do vitalizador, realizada 

durante o planejamento do módulo de treinamento, foi feita de maneira intencional e específica, 

para que ficasse encandeada à atividade subsequente, o jogo. 

A técnica de treinamento foi escolhida de acordo com a competência a ser trabalhada, e 

analisada cuidadosamente a aplicabilidade deste tipo de vivência junto ao público-alvo, conforme 

quadro a seguir: 

 
Módulo Tema/Competência Carga 

Horária 

Técnica Utilizada Material Produzido 

1 Identidade e 

Pertencimento 

(7 participantes) 

8h Gamestorming: 
Mapa por Afinidade 

Engarrafamento de Imagens 

Esboço Sequencial 

Símbolo de Identificação 

Elaboração dos Objetivos Gerais 

2 Planejamento e 

Organização 

(9 participantes) 

8h Jogo de Empresa: 
A Construção da Torre 

Análise SWOT 

Planejamento Estratégico 

Plano de Ação 

3 Trabalho em Equipe 

(24 participantes) 

4h Jogo de Empresa: 

Slallon 

Organograma 

Descrição de Cargos 

4 Sustentabilidade 

(18 participantes) 

8h Treinamento Outdoor: 

Na Trilha da 

Sustentabilidade 

Lista de Questões sobre a 

Sustentabilidade em uma 

Fazenda 

5 Motivação e Energia 

para o Trabalho 

(30 participantes) 

4h Jogo de Empresa: 

Quem ganha mais? 

Plano de Ação para 4 desafios 

(Time; Comunicação; 

Orçamento 

Quadro 1: Síntese dos Módulos de Treinamento do Programa de Educação Corporativa do Time 
 

No primeiro módulo, com o tema “Identidade e Pertencimento”, o objetivo foi buscar um 

alinhamento entre os propósitos individuais e da Enactus. Por meio dos jogos corporativos 

disponíveis no livro Gamestorming, de Gray, Brown e Macanufo (2012) trabalhou-se a questão 

dos símbolos, propósitos e visão de futuro do Time Enactus. Todos os participantes foram 

encorajados a expressar suas opiniões, primeiro por escrito em pequenas fichas de papel, que foram 

afixadas no quadro e depois agrupadas por temas comuns (daí o nome do jogo “Mapa de 
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Afinidades”). Neste primeiro momento, foram identificadas as principais dificuldades do time até 
então, sem se preocupar com os motivos ou com a busca de soluções. Identificou-se que os 

principais problemas se relacionam a três temas: estrutura do time, projetos e campeonato. 

Após uma discussão sobre o esboço coletivamente construído, o treinamento teve sequencia 

nos grupos divididos a fim de buscar expressar por imagens e símbolos que representassem o time 

em termos de seus propósitos. Cada grupo tinha à disposição um conjunto de materiais lúdicos, 

como lápis de cor, massa de modelar, tintas coloridas e pincéis. Cada um dos quatro grupos criou 

uma representação, na forma de cartazes, desenhos ou objetos  modelados, conforme instruções do 

jogo “Engarrafamento de Imagens”. Posteriormente, por  meio de consenso entre os participantes, 

escolheu-se uma “formiga”, modelada por um dos grupos para simbolizar o trabalho em equipe, a 

importância do trabalho árduo e a capacidade de transformar cenários. Para finalizar este módulo, 

foi aplicado o jogo “Esboço Sequencial”, que permite traçar um cenário ideal do futuro pretendido 

pelo grupo, concluindo com a construção da visão desse time Enactus e possibilitando traçar um 

plano de ação para sanar os principais problemas identificados e caminhar na direção da visão 

definida. 

No segundo módulo, o foco foi Planejamento e Organização, com o objetivo de capacitar 

dos membros desse Time Enactus a elaborar estratégias a partir da análise ambiental e Matriz 

SWOT (Sigla em Inglês para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ou Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). Após a realização do Vitalizador “Sansão, Dalila e o Leão”, 

procedeu-se à aplicação do jogo de empresa “A Construção da Torre”, adaptado pelo ICCAPE 

(2002). A utilização do jogo é indicada para desenvolver o comportamento empreendedor, 

conhecendo as influências socioculturais sobre as decisões do empreendedor que está iniciando um 

negócio. Considerando que a capacidade empreendedora é uma competência essencial da Enactus, 

o jogo buscou relacionar a tomada de riscos com uma análise cuidadosa do ambiente, bem como o 

conhecimento das próprias forças e fraquezas. Após a vivência do jogo, promoveu-se uma reflexão 

sobre o mesmo utilizando-se a ferramenta didática conhecida pela sigla CAV – Ciclo de 

Aprendizagem Vivencial. Segundo o Manual do Centro CAPE (2002): 

 
“A Aprendizagem Vivencial ocorre quando uma pessoa se envolve numa atividade, analisa 

a atividade criticamente, extrai algum “insight” útil dessa análise e aplica seus resultados. 

Certamente, este processo é vivenciado espontaneamente na vida normal de qualquer 

pessoa. Nós o chamamos de “processo indutivo”, porque parte da simples observação, mais 

do que de uma “verdade” estabelecida, como seria, no “processo dedutivo”. A aprendizagem 

pode ser definida como uma mudança relativamente estável  do comportamento e este é o 

objetivo típico da educação formal ou informal. (p. 41) 

 

O CAV se desenvolve por meio de 5 fases: 1 - Vivência (que coincide com a realização  do 

jogo em si); 2 - Relato, em que os participantes compartilham reações e observações, incentivados 

pelo facilitador; 3 - Processamento, por meio da identificação dos padrões e dinâmicas do grupo 

durante a vivência do jogo; 4 - Generalizações, inter-relacionando os princípios com o mundo real, 

e 5 - Aplicação, em que o grupo planeja comportamentos mais eficazes. Entre as fases 4 e 5 ocorre 

a intervenção do facilitador com a  apresentação  de uma teoria ou técnica que pode auxiliar o grupo 

na aplicação dos conceitos tangenciados. No caso do tópico em questão, da estratégia como 

ferramenta de apoio ao empreendedor, foi apresentada a Matriz SWOT, amplamente utilizada para 

balizar a construção de estratégias no meio corporativo. A análise ambiental possibilitou a 

construção de um plano de ação para cada uma  das dimensões estratégicas identificadas no Módulo 

1 (Estrutura do Time; Projetos e Campeonato). 



I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Fortaleza/CE 

07e08deJulhode2016 
BRASIL 

O terceiro módulo de treinamento ocorreu logo após a realização de um processo  seletivo 

 

97 

 

para novos membros, e tinha como objetivo a integração dos ingressantes aos membros efetivos. 

A primeira etapa foi a realização do Vitalizador “Animais” e após a descontração do grupo por 

meio da imitação de sons e gestos dos animais, constituíram-se as equipes para participarem do 

Jogo “Slallon”. Esse jogo, desenvolvido pelo ICCAPE, tem como indicação de uso o 

desenvolvimento de grupos. Ao tentarem se deslocar em um espaço delimitado utilizando uma 

espécie de “esqui”, as equipes experimentam a necessidade de se planejarem, alocarem os membros 

nos lugares certos de acordo com suas habilidades, bem como se alinharem quanto a uma ou muitas 

vozes de comando. Após a execução do CAV, a aplicação foi em torno da formalização da estrutura 

do time, por meio de alterações no organograma, bem como da elaboração das descrições de cargos, 

com os devidos papéis e responsabilidades de cada um dos membros do time. 

O quarto módulo de treinamento foi o que mais destoou do formato dos anteriores. 

Diferentemente dos módulos 1, 2, 3 e 5, este módulo foi realizado em ambiente aberto, ao ar livre 

em uma fazenda na região do campus. A escolha deste local foi devido à temática a ser  trabalhada 

no encontro – a sustentabilidade. Seguindo a mesma linha de proporcionar uma experiência 

relacionada ao tema do treinamento, os estudantes participaram de um jogo criado especialmente 

para este fim. O jogo “Na Trilha da Sustentabilidade”, elaborado com base numa metodologia de 

diagnóstico de sustentabilidade de propriedades rurais conhecida pela sigla RISE (Responde 

Inducing Sustainable Evaluation, ou Resposta Induzida da Avaliação da Sustentabilidade) foi 

baseado na técnica outdoor training (ZARDO, 2013). Após percorrerem o campo tentando elaborar 

questões sobre a sustentabilidade, as duas equipes que disputaram o  jogo se encontraram 

novamente na sede da fazenda e então foi realizada uma avaliação do nível de conhecimento 

relacionado ao tema, com base nas dez dimensões do RISE. Neste módulo, não houve elaboração 

de plano de ação. 

No último módulo de treinamento realizado neste ciclo, o time intitulou o mesmo de 

“Sangue nos Olhos Enactus”. O objetivo era transmitir aos novos membros recém-admitidos a 

paixão pelo Time e a necessidade de se manterem sempre atentos e dispostos a agir em prol do 

time e da comunidade. A competência trabalhada foi motivação e energia para o trabalho, a qual 

pode ser vivenciada por meio do Jogo “Quem Ganha Mais”, adaptado pelo ICCAPE. Após a 

realização de um Vitalizador inspirado num comercial publicitário de divulgação do Filme “007”, 

os alunos foram divididos em quatro grupos que disputaram entre si a coleta de inúmeros palitos 

de fósforo espalhados pelo chão, como se fossem o Marketshare de cada um dos grupos. Durante 

o CAV, a discussão teórica foi provocada no sentido de os alunos explorarem o “mercado” (ou no 

caso de um time Enactus, as necessidades das comunidades) para além do óbvio, entendendo que 

os desafios de desenvolver projetos que realmente empoderem seus públicos-alvo, implica 

conhecer a fundo a comunidade e suas necessidades. Além disso, foi abordada a importância da 

construção da imagem e reputação do time junto ao ambiente interno da universidade, bem como 

na cidade na qual está localizada. Assim, o Plano de Ação deste módulo foi elaborado com vistas 

a resolver os desafios da imersão nas comunidades, bem como da reputação interna e externa do 

time. 

Feita esta descrição dos módulos e técnicas realizadas, na seção a seguir será apresentada a 

avaliação dos planos de ação dos módulos, verificando a efetividade da implementação das ações 

planejadas. 

 

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS 
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Programa de Educação Corporativa deste Time Enactus, pode-se verificar que foi seguida uma 

linha básica de planejamento e execução a cada um dos cinco módulos. O fato de encerrar a maioria 

dos encontros traçando um plano de ação, era promover um maior engajamento dos estudantes com 

a ação cuja necessidade eles mesmos identificaram. Ou seja, a intervenção do professor ou dos 

líderes junto à equipe foi mínima, possibilitando o estabelecimento de uma relação de confiança e 

criação de um ambiente propício para a autonomia e pró-atividade, no qual os estudantes se 

enxergavam como parte da solução dos problemas identificados. O quadro 2 a seguir sintetiza as 

principais ações intencionadas a cada módulo, sempre considerando os três eixos ou dimensões 

estratégicas – Time, Projetos, Campeonato. 
 

 
Módulo Time Projetos Campeonato 

 

 
1 – Identidade e 

Pertencimento 

Nosso Símbolo: Consideremo-nos formigas, simbolizados pela união, força, 

planejamento e trabalho em conjunto. Onde todos possuem o mesmo objetivo e não 

medem esforços para alcançá-lo. 

Nossa Missão: “Promover o encontro entre os anseios e necessidades da 

comunidade e a força de vontade do Time em ver o município de Rio Paranaíba 

transformado através de nossas ações e iniciativas”. 

 

 

 

2 – Planejamento e 

Organização 

Time Projetos Campeonato 

Obter Maior 

comprometimento nos 

processos seletivos, 

campanha de divulgação 

na universidade; buscar 

interação com outras 

entidades estudantis; 

Desenvolver 

Ferramentas de 

Mensuração dos 

Resultados; Definir 

Metas para os Projetos 

Participar Mais da Rede 

Enactus Brasil; 

Estabelecer Divisão de 

Tarefas Pré-Campeonato 

 

 

 
3 – Trabalho em Equipe 

Mapear Competências 

dos Membros do Time; 

Criação de Atas das 

reuniões; Criação do 

Organograma; Descrição 

dos Cargos; 

Conscientização nas 

Escolas da Rede 

Municipal; Imersão na 

Comunidade; Convite a 

Novos Professores 

Conselheiros; Cargo de 

Gerente de Projetos; 

Fazer Apresentação 

aberta a alunos e 

professores da 

universidade com ensaio; 

Definir Cronograma; 

Relacionar Indicadores 

de Mensuração dos 

Resultados. 

4 – Sustentabilidade 
Sustentabilidade na prática em uma fazenda da região, considerando 10 dimensões 

do modelo RISE (Response Inducing Sustainable Evaluation). 

 

 

 

 

 

5 – Motivação e Energia 

para o Trabalho 

Planejamento do 

Processo Sucessório 

(Vice-Presidente); 

Criação da Equipe de 

Realização do Processo 

Seletivo; Definir 

Critérios para notificação 

e desligamento do time; 

Desenvolver a 

capacidade 

empreendedora; Custear 

o CNPJ; 

Conseguir Horário para 

Divulgação nas Rádios 

Locais para Divulgação 

das Ações; Melhorar 

Comunicação 

Definir Equipes de 

Apoio. 

Quadro 2 – Eficácia dos Treinamentos na Construção de Planos de Ações. 
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Após construção destes planos de ação, membros do time foram encarregados de compliar 

as informações e disponibilizar para os demais no drive de compartilhamento de arquivos do grupo. 

Por meio das reuniões, os líderes do time foram acompanhando a implementação das ações, o que 

possibilitou a análise de efetividade da ação aqui proposta, ou seja, se foi ou não implantada. Ao 

realizar esta avaliação, percebeu-se que novas ações foram incorporadas ao processo, bem como 

algumas foram sendo mescladas com as outras. De maneira geral o que se percebeu foi que as ações 

foram em sua maioria executadas, e que, por meio delas, vem se conseguindo melhorias 

significativas ao time, especialmente no eixo da estrutura. O time entende que esta organização 

interna é fundamental para avançar nos demais pilares – do projeto e campeonato, e portanto, novas 

ideias de continuação do projeto de Educação Corporativa já vem sendo discutidas. O gráfico 1 a 

seguir ilustra numericamente a percepção dos líderes quanto à efetividade das ações realizadas em 

cada eixo, com o respectivo estágio de implementação em que se encontram. 

 
Gráfico 1 – Número de Ações Propostas e Efetividade da Implementação 

 

Estes números confirmam a prevalência de ações no eixo da Estrutura do Time, tendo  sido 

a grande maioria implementada. Por outro lado, pode-se notar que o eixo projetos ainda demanda 

de maior atenção quanto às ações a serem iniciadas, embora já tenham sido executadas  e concluídas 

algumas ações. Para o eixo campeonato, foram propostas menos ações, e todas concluídas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo ilustrou uma aplicação de Educação Corporativa a um Time Enactus, por meio 

da realização de vários módulos de treinamento relacionados às competências que sustentam a 

estratégia do time. Por meio da utilização de jogos de empresas, outdoor training e o CAV, 

verificou-se que as metodologias ativas são adequadas à utilização junto a jovens universitários, 

que mesmo estando ainda em uma fase de transição para a vida adulta, sentem-se mais motivados 

para o aprendizado por meio da prática. 

Outro aspecto relacionado aos resultados do treinamento na estruturação do time, diz 

respeito ao maior comprometimento dos membros com os planos de ação propostos. Cabe ressaltar 

que os mesmos não foram impostos ou sugeridos por ninguém, nem pelo professor, nem 
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pelos líderes do time, mas que todos tinham autonomia para sugerir e se envolver com a execução 

de acordo com seu papel no time e com sua disponibilidade. 

Verificou-se que em todos os eixos estratégicos definidos – Estrutura do Time, Campeonato 

e Projetos quase 30 ações foram planejadas a cada módulo, tendo sido a maioria concluída. Essa 

implementação de iniciativas de complexidade variada – desde criação do organograma a descrição 

de cargos, até mais complexas, como avaliação de desempenho para os membros do grupo, vem 

refletindo em um maior comprometimento dos membros do time com o grupo e com os projetos. 

Cabe destacar que a área de Gestão de Projetos do Time tem tido um papel essencial no 

mapeamento e consolidação das competências essenciais para o time, corroborando a noção de que 

competências, estratégias e gestão de pessoas são complementares e devem estar alinhados. 

Assim, notou-se que a educação orientada para obtenção de competências é uma ferramenta 

da gestão de pessoas muito útil e que gera bons resultados na constituição e fortalecimento de 

grupos, podendo ser aplicada a outros times e organizações de jovens no ambiente das 

universidades ou mesmo em outras organizações. 
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RESUMO 

 

O uso racional de água se faz necessário diante das condições de regiões de semiárido, visto isso 

o presente trabalho teve por objetivo analisar através de teste de vazão o consumo de água de um 

sistema de irrigação localizada, utilizando um emissor alternativo, o PIROTEC, emissor 

desenvolvido a partir de materiais alternativos como: palito de pirulito, arame e prego. O teste 

realizado mostrou um alto consumo de água o que levou a adotar-se um controlador de umidade 

do solo o Irrigas, que possibilita verificar o memento exato de irrigar, implicando em consumo de 

água da ordem de 30%, conforme verificado neste trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: manejo; semiárido; economia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A baixa disponibilidade de água no Semiárido brasileiro tem se constituído num obstáculo 

à permanência das famílias no meio rural (CAMPOS, 2014). O semiárido tem como característica 

a má distribuição temporal e espacial das chuvas e elevadas taxas de evaporação. Diante disso, ao 

longo dos anos, diversas tecnologias sociais vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas para 

fortalecer o convívio com o Semiárido (FERREIRA et al., 2016). Dentre as tecnologias possíveis 

de serem usadas, tem-se a cisterna tipo Calçadão do Programa Uma Terra e Duas Águas P1+2. 

Neste programa o 1 significa terra para produção, enquanto o 2 corresponde a dois tipos de águas: 

 

 
 

1 Trabalho apresentado no I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil Fortaleza/CE realizado de 07 a 08 de 

julho de 2016. 
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a potável para consumo humano, a exemplo das cisternas do Programa Um Milhão de Cisternas – 

P1MC, e a água para produção de alimentos (ASA, 2014). 

 

Com o intuito de mudar a qualidade de vida do agricultor familiar a partir da produção de 

alimentos mais saudáveis, seguros, sustentável e com baixo custo de produção, o Time Enactus 

IFCE Iguatu iniciou no âmbito do desenvolvimento agrícola o Projeto Mudas, que teve como um 

dos objetivos, levar ao pequeno agricultor um sistema de irrigação de micro aspersão com emissor 

alternativo (PIROTEC) que tem um custo em torno de 7 centavos, confeccionado a partir de 

materiais simples, com arame, palito de pirulito e prego, o que reduz significativamente o custo de 

implantação deste sistema, além de possuir sistema de irrigação com o emissor alternativo 

(PIROTEC), tem o auxílio de um equipamento capaz de indicar a umidade do solo, o IRRIGAS, 

desenvolvido pela Embrapa, que indica o momento ideal para irrigar e quanto deve irrigar, possui 

um custo de 8 a 10 reais, tornando assim o manejo simples e barato, pois é produzido com vela 

porosa de filtro, mangueira transparente e uma seringa. Um sistema simples, de baixo custo, 

confiável e requer pouca manutenção. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
O projeto foi instalado no Sítio Cabeça do Negro, município de Óros, Ceará. Teve como 

beneficiário José Laécio da Silva, que tem em sua casa uma área de 16,6 m² cultivada com 

hortaliças. A área foi distribuída em 3 canteiros com dimensões de 1 x 5,5 m, onde foram 

distribuídos 23 micro aspersores e 2 IRRIGAS, facilitando o manejo de irrigação e visando a 

economia de água. 

O produtor dispõe de uma cisterna calçadão com volume de 52 m³, uma caixa d’água de 

500 L montada a 2 m de altura e uma moto-bomba de 0,5 CV adquiridas no programa P1+2 que 

juntamente com o kit de irrigação alternativo instalado por nosso projeto buscaram trazer 

melhorias de vida tanto social como econômica para a família beneficiada. 

As figuras 1 e 2 a seguir, apresentam o croqui da área em estudo, bem como onde se realizou o presente 

trabalho. 
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Figura 1 – Croqui da área de produção em estudo, Sítio Cabeça do Negro Orós-CE 
 

 

 

Figura 2 – Croqui de disposição dos pontos de coleta do teste de vazão do PIROTEC, Sítio Cabeça do 

Negro, Orós - CE 
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Figura 3 – Área de produção atendida pelo projeto PIROTEC, Sítio Cabeça do Negro Orós - CE. (A) Área 

total; (B e C) Teste de vazão dos emissores; (C) reservatório utilizado para irrigação; (E) Canteiros de produção de 

hortaliças. 

 

Foram realizados testes conforme é feita a irrigação, somente com a altura manométrica 

total da caixa d'água até a linha do canteiro. A vazão (Q), foi aberta uma linha de cada vez, coletado 

o volume de água em tempo aproximado de 1 minuto do primeiro micro aspersor da linha, no do 

meio e último micro aspersor (Tabela 1). O micro aspersor A3 não foi mensurado por entupimento 

no momento do teste. Assim se procedeu o teste com auxílio de um medidor de volume e graduado. 

A vazão real encontrada foi 1597,8 L/h; A irrigação é realizada 2x ao dia, com 10 minutos de 

aplicação em 2 canteiros e depois aplicado no último canteiro individualmente com mesmo tempo 

de aplicação. 

 
Tabela 1 – Teste de vazão do PIROTEC realizado em campo por linha de aspersor, 

  Sítio Cabeça do Negro, Orós-CE  

    Micro Aspersor Tempo (s) Volume (L) Q (L/s) Q (L/h) Q (L/10min)  

A1 60.2 1.00 0.0166 59.80 9.97 

A2 60.36 1.05 0.0174 62.62 10.44 

A4 60.32 1.20 0.0199 71.62 11.94 

A5 60.38 1.20 0.0199 71.55 11.92 

A6 60.26 1.05 0.0174 62.73 10.45 

A7 60.28 1.25 0.0207 74.65 12.44 

A8 60.02 1.30 0.0217 77.97 13.00 

A9 60.14 1.25 0.0208 74.83 12.47 

 Vazão Média (Q)  0.0193 69.47 11.58 

Q (L/s) = vazão em litros por segundo; Q (L/h) = vazão em litros por hora. 
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Para as duas irrigações dos três canteiros com tempo diário de 20 minutos, o produtor está 

aplicando 532,6 L (0,5326 m³) ao dia para 16,6 m² (3 canteiros), resultando em 32 mm de lâmina 

aplicada. A vazão média é 0,024 L/s ou 69,47 L/h para cada microaspersor. Dessa forma, a cisterna 

só terá água suficiente em apenas 97 dias. 

Diane disso, decidiu-se então aprimorar o manejo da irrigação, para isso, buscamos práticas 

alternativas que viabilizem a economia de água, mas que seja acessível financeiramente ao 

produtor. Então, foi instalado o Irrigas, equipamento que mede a umidade do solo, indicando o 

momento exato de irrigar e ainda capaz de indicar se o volume de água aplicado foi excedente ou 

não. 

Com a instalação do Irrigas, pôde-se observar que o tempo aplicado para irrigação estava 

acima do necessário, implicando assim em perdas de água e redução da capacidade produtiva do 

beneficiado. Após a instalação do irrigas o tempo de irrigação reduziu de 20 minutos por dia, para 

6 minutos por dia, reduzindo assim o consumos de água antes de 532,6 L, para 159,78 L, ou seja 

uma economia de 30%. Ficando assim, acima da economia de 20 indicada pela EMBRAPA como 

sendo média de redução do consumo de água com o uso do Irrigas. 

Esta redução implica em aumento direto na produção e consequentemente na renda do 

produtor, visto que, por ter um limite de armazenamento de água a maximização deste bem reflete 

em aumento da capacidade de produção, possibilitando assim que o produtor possa aumentar sua 

área de produção. 

Diante do proposto trabalho, conclui-se que o uso do Irrigas como controlador da umidade 

do solo, reduz significativamente o uso da água de irrigação, refletindo no aumento de capacidade 

produtiva. O teste de vazão realizado mostrou que o uso irracional da irrigação reflete em 

desperdício de água e ainda possibilitou a tomada de decisão quanto ao uso racional da água. 
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ASA – Articulação Semiárido Brasileiro. Disponível em 
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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o trabalho sócio educacional realizado pelo 

coletivo cearense Social Brasilis que tem como finalidade o incentivo ao protagonismo de 

agentes sociais e sujeitos da educação através da formação empreendedora de base tecnológica 

em comunidades. O objeto de estudo desse trabalho é o programa de formação empreendedora 

de base tecnológica desenhado pelo coletivo junto ao público beneficiário, os líderes sociais, 

em um processo de co-criação para construção de uma metodologia de uma formação 

semipresencial onde 50% dela é realizada em um ambiente virtual de aprendizagem, pautada 

em quatro eixos: Introdução a era tecnológica, Projetos de Vida, Empreendedorismo Social e 

Ação. O programa visa fomentar um processo de protagonismo e transformação positiva na 

sociedade. 

 

 

 

Palavras-chave 

 

Educação comunitária; Empreendedorismo social; Tecnologia; Inclusão Social; Inclusão 

Digital. 

 

 

Introdução 

 

Em um contexto marcado pelas desigualdades sociais, onde 6% de toda a população 

brasileira vive em comunidades (IBGE,2010) ou nas ditas favelas, onde a maior parte de todos 

os homicídios acontecidos no país ocorrem entre a juventude negra em sua grande maioria e 

que reside, em grande parte, nessas comunidades, que se situa a visão de que a educação é a 

resposta para todas as nossas inquietações sociais (OLIVEIRA, 2015). Dessa forma, através de 

uma vivência de um processo educacional, onde conhecimentos de cunho empreendedor, como 

o domínio da tecnologia, projetos de vida para a realização pessoal, planejamento, 

reconhecimento de habilidades e ação podem contribuir na formação de pessoas mais 

empoderadas, isto é, capazes de serem agentes transformadores em suas comunidades. 
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A tecnologia é um importante fator para a inclusão social de indivíduos    na sociedade 

atual, contribuindo com seu efeito disseminador e multiplicador para a formação de redes, 

fomento a economia criativa para formação de grupos de trabalho, aprendizagem e manuseio 

de novas mídias, incentivo a autonomia e melhor inserção no mercado de trabalho (LÉVY, 

1999). Assim, o presente trabalho visa mostrar o uso da tecnologia através de plataformas de 

EaD (Educação à Distância) que propiciem a chegada nesses resultados de forma mais eficaz 

para que se possa chegar em demais localidades, comunidades rurais, quilombolas ou indígenas 

através de seu poder de conexão, gerando inclusão digital, mas sobretudo, inclusão social 

através da educação. Dessa forma, a proposta do presente trabalho é apresentar o trabalho 

socioeducacional realizado por um coletivo cearense, o Social Brasilis, para o protagonismo de 

agentes sociais e sujeitos da educação através da formação empreendedora de base tecnológica. 

O Social Brasilis é uma iniciativa educacional para a formação de líderes sociais que se 

empoderam através do conhecimento para gerar ações de transformação humana e social, 

impactando de forma positiva sua vida e a vida da sua comunidade. O foco de formação do 

projeto está pautado na educação empreendedora casada a tecnologia, tomando-a como base 

para a construção da visão crítica, social e humana dos participantes, tornando-os sujeitos em 

seu processo de aprendizagem e agentes sociais na garantia da mudança da própria vida e da 

comunidade onde está inserido no fomento de iniciativas sociais que gerem inclusão social e 

digital na vida de pessoas, tornando-as protagonistas de sua própria trajetória. 

O trabalho da educação empreendedora casada a tecnologia gera, segundo o coletivo, a 

inclusão social e digital na vida de pessoas tornando-os líderes sociais, e que a mesma não é 

apenas necessária ao meio comunitário, onde garante acesso e inclusão, mas também essencial 

para o público dos estudantes, professores, escolas e universidades, para o fomento de novas 

metodologias, formação de novos profissionais, capacitação e/ou formação continuada. 

O incentivo a prática educacional, a busca por conhecimento, o incentivo a escuta e o 

empoderamento de pessoas podem lançar as bases de uma verdadeira educação social e popular, 

onde os sujeitos estejam inseridos em processos que incentivem a visão crítica e seu 

protagonismo humano e social para a geração da sociedade que tanto almejamos no futuro 

(BRANDÃO, 2006). 
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Referencial Teórico 

 

Vivemos em uma sociedade onde as pessoas não conhecem profundamente a própria 

história e nem a história do lugar onde vivem. Por isso não percebem a beleza inspiradora de 

suas próprias trajetórias e da história de seus locais de origem. Não conseguem reconhecer seus 

sonhos e seu poder de ação para a transformação de sua realidade em meio as desigualdades 

sociais e a violência presentes em seu meio. Esse quadro é agravado dentro das comunidades 

que se concentram em torno dos médios e grandes centros urbanos do Brasil, onde falta acesso 

a oportunidades, a informação e a autonomia para o desenvolvimento humano que ainda são 

abafadas pelo duro cotidiano marcado pela violência e que faz com que sonhos se desvaneçam 

e que agentes sociais possam ter acesso ao incentivo ao empoderamento para gerar 

transformação dentro de seu próprio contexto social: 

 

 
Trata-se de uma qualidade, de uma capacidade de as pessoas pessoalmente ou 

em grupo resistirem. Esta capacidade pode ser fortalecida com o 

desenvolvimento do seu autoconceito, da sua autoestima e, porventura, de sua 

dimensão espiritual como abertura à esperança (TAVARES, 2001, p.46). 

 

 
Isso ocorre, principalmente, porque não dispomos de uma fonte de informações e 

conhecimento que esteja ao alcance da maioria da população e por isso muitas ideias e sonhos 

são deixados de lado sem contribuir com o empoderamento para o reconhecimento de 

habilidades através da educação empreendedora de base tecnológica que pode transformar suas 

realidades e a realidade de suas comunidades através do acesso, do incentivo a educação e ao 

uso consciente da tecnologia como ferramenta para o crescimento e desenvolvimento de 

potencialidades humanas e sociais através da coletividade (LÉVY, 1999). 

 
Através do conhecimento e do reconhecimento de sua história e do seu lugar, nasce um 

novo olhar, uma nova visão cheia de possibilidades, de ideias construtivas que podem ser 

compartilhadas, podem virar um empreendimento, gerar renda e transformar realidades. Para 

isso, é necessário democratizar o conhecimento sobre tecnologias sociais, construção de 

projetos e empreendedorismo social, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil 

onde o acesso a essas informações ainda é mais restrito (BEHLING, 2013) e impulsionar 

conceitos de desenvolvimento humano através do empreendedorismo: 

 
A tarefa da educação empreendedora é principalmente fortalecer os valores 

empreendedores na sociedade. É dar sinalização positiva para a    capacidade 
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individual e coletiva de gerar valores para toda a comunidade, a   capacidade 
de inovar, de ser autônomo, de buscar a sustentabilidade, de ser protagonista. 

Ela deve dar novos conteúdos aos antigos conceitos de estabilidade e 

segurança – impregnados na nossa cultura, mas referentes a contextos hoje 

inexistentes. Atualmente, estabilidade e segurança envolvem a capacidade da 

pessoa de correr riscos limitados e de se adaptar e antecipar às mudanças, 

mudando a si mesma permanentemente (DOLABELA, 2015, p.65). 

 

 

 

Assim, a proposta de um projeto que atue na formação de líderes sociais que 

desempenham ações em suas comunidades, possibilitando acesso, autonomia, formação e 

informação através de uma cartela de cursos e formações de caráter empreendedor através do 

uso das tecnologias digitais, pode gerar um verdadeiro processo de inclusão humana em meio 

ao caos da sociedade atual, para gerar seres mais conscientes de suas habilidades, 

potencialidades de impacto no meio e capazes de agir em coletividade, conscientes que “o 

homem não pensa sozinho” (LÉVY, 1996, p.25), mas vive em grupo, que pode produzir e 

aprender em rede para a melhor construção do espaço social tanto querido e idealizado por esses 

próprios agentes sociais: 

 

 

O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente 

definido com antecedência. [...] Devemos construir novos modelos do espaço 

dos conhecimentos. No lugar de representação em escalas lineares e paralelas, 

em pirâmides estruturadas em ‘níveis’, organizadas pela noção de pré- 

requisitos e convergindo para saberes ‘superiores’, a partir de agora devemos 

preferir a imagem em espaços de conhecimentos emergentes, abertos, 

contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os 

objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa posição singular e 

evolutiva (LÉVY, 1999, p. 158) 

 

 

 
Assim, a apresentação de uma proposta social que englobe a educação empreendedora 

casada a tecnologia para o empoderamento de líderes sociais (líderes comunitários, professores, 

estudantes de escolas públicas e etc) em uma única proposta de intervenção social, onde a 

conscientização da tecnologia paira como um canal beneficiador e potencializador de ações e 

habilidades pessoais dos envolvidos é necessária nos dias atuais de rápido avanço tecnológico, 

enfim, é necessária na construção de uma cibercultura, onde o agente social tenha a 

possibilidade de ter voz e vez para sonhar e realizar aquilo que tanto almeja (LÉVY, 1996). 
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Metodologia 

 
O Programa de educação empreendedora de base tecnológica do Social Brasilis possui 

carga horária de 60h com 50% do curso realizado em um ambiente virtual de aprendizagem e 

50% presencial com facilitação de um tutor previamente treinado na metodologia da formação 

e no ambiente virtual. A metodologia é composta por um encontro presencial (4h) durante a 

semana a depender da turma e do contexto social participante do processo educativo. 

O programa segue uma proposta de co-criação, em que toda a metodologia foi 

desenhada, sugerida ou adaptada em comunidade, pelo próprio público-alvo do programa, os 

líderes sociais, em lócus, ou seja, onde atuam, em momentos denominados pelo coletivo de 

Open Space (Espaço abertos). Nesses Open Space, os líderes sociais, dentre eles líderes 

comunitários, voluntários de ONG’s, missionários e professores, opinam sobre como será a 

proposta de uma formação empreendedora e tecnológica para seu contexto e público. 

Assim, a metodologia é composta por quatro eixos, sendo eles: Introdução a era 

tecnológica, Projetos de Vida, Empreendedorismo Social e Ação. 

Os eixos que compõem a metodologia desse programa são adaptações de cursos e formações 

elaboradas pelo Social Brasilis e por metodologias e dinâmicas formativas provenientes das 

tecnologias sociais utilizadas em organizações do terceiro setor. Assim, se especificam os 

módulos que por sua vez se subdividem em tópicos de estudo: 

 

• Introdução a era tecnológica – Trabalha-se o ambiente virtual de aprendizagem, novas 

mídias, educação digital, a tecnologia no cotidiano, na educação e no trabalho. 

• Projetos de Vida – Traz a história de vida dos participantes, dinamização, planejamento, 

uso de planilhas, elaboração de instrumentais e oratória. 

• Empreendedorismo Social - Elaboração de projetos, estudo de contextos sociais, 

elaboração de documentos/instrumentais, criatividade, oratória, interdisciplinaridade para a 

mescla de conteúdos curriculares. 

• Ação - Apresentação de projetos para um público convidado, comunicação, oratória e 

aplicação da proposta desenvolvida durante o curso nos contextos estudados. É a culminância 

do curso e apresentação de uma ideia de projeto elaborado durante formação e/ou dos resultados 

da aplicação de iniciativas dos participantes em suas comunidades, no ambiente do curso, em 

escolas e/ou universidades. 
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O  programa  formativo  exige  domínio  mínimo  do  uso  da  tecnologia  digital pelo 

participante, em caso de falta de acesso da comunidade ou unidade formativa em questão, é 

indicado introduzir à formação o curso de “Introdução a Educação Digital” do Ministério da 

Educação, para utilização dos primeiros recursos, ampliando, assim, a carga horária formativa 

do programa. Além disso, é sugerido a parceria com escolas públicas locais para o uso dos 

equipamentos de laboratórios de informática escolares, incentivando a formação da 

comunidade escolar ou comunidade de aprendizagem proposta pelo MEC (Ministério da 

Educação) para que a escola se insira na comunidade e a comunidade faça parte da escola. 

 

 

 

Resultados 

 

 

Apesar do programa de formação empreendedora de base tecnológica do Social Brasilis 

ainda está em fase de construção de pilotos, é possível sentir os primeiros resultados do que foi 

co-criar, junto a comunidades e seus líderes sociais, todo o processo e metodologia. Durante os 

Open Spaces (espaços abertos), eventos organizados pelo coletivo para fazer o público-alvo do 

programa opinar, sugerir e adaptar o programa, surgem muitos pontos e opiniões relevantes de 

quem é proveniente de um contexto social menos favorecido e quer ter acesso a mais 

oportunidades de formação: 

 

Não possuímos muito tempo e acesso para se 
capacitar, uma ideia de educação à distância 
para nós é viável, que tenha atividades 
complementares, que trabalhe os recursos 
cognitivos com textos, vídeos, imagens, 
músicas...e ao mesmo tempo essa proposta 
voltada ao contexto social, ao 
empreendedorismo para a visão crítica é algo 
tão específico que não encontramos nas 
escolas e universidades, é necessário esse 
complemento. 

 

(Zuingla Cristian, gestora Escola Comunitária 
do bairro Pirambu). 
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Nesses espaços de discussão a comunidade se empodera e se fortalece, mostrando que 

pode ter voz e vez para opinar para a construção de projetos, onde eles são os principais 

beneficiários. 

 

 

 

Em  nosso contexto e público  é  necessário  ser 
semipresencial, pois estimula o conhecimento 
humano, vivência, cria rede, e pode se tornar uma 
ferramenta. 

(Nayara 
Parangaba). 

Fontenele, líder social, bairro 

Ensina a ver o social, estimula aos tutores também a 
conhecer outro processo educacional, outra realidade, 
penso ser necessário a formação deles para saber lidar 
com nosso público. 

(Leone, missionária, bairro 
Pirambu) 

A EaD com a temática social inclusa é importante pois 
pode transformar pessoas em agentes e não em meros 
receptores de conteúdo, ensinando-os a saber usar as 
informações e conteúdo de forma prática, gera inclusão e 
os faz perceber que o que acontece no ciberespaço é uma 
extensão do que acontece em nossa própria vida. 

 

(Elvis Alves, líder social bairro Bom Jardim). 
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Conclusão 

 

As bases para uma educação mais inclusiva e social, sobretudo, popular, onde os 

sujeitos sociais tenham voz e vez, ousem a sonhar e se realizem através da educação é possível 

e já mostra seus passos. A tecnologia como o canal potencializador é ferramenta para a 

coletividade, a ação, o conhecimento e a dinâmica (LÉVY, 1999). Pode ser esse canal inclusivo 
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e ao mesmo tempo um canal separador, daí a importância de formar o ser social para o avanço 

veloz da tecnologia e de seu campo de aprendizado para se fomentar aprendizagem, ação e 

protagonismo em um mundo que está cada vez mais conectado e em rede (BEHLING, 2013). 

Essa é, sobretudo, a importância de programas educacionais que fomentem tal aprendizado, tal 

vivência, que gerem inclusão social e digital através de ferramentas simples, que estejam dentro 

das comunidades, que se apropriem de espaços onde o sonho é escasso e a expectativa é vaga 

para lançar as bases de uma verdadeira educação inclusiva, social, digital, mas sobretudo, 

popular (BRANDÃO, 2006). 
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Empreendedorismo social na educação: explorando as características e desafios de um 

empreendimento social em educação1
 

 

Gabriel Fernandes CARDOSO2
 

 

Resumo 

 

Esta pesquisa investigou as características e os desafios enfrentados por empreendimento social 

na área educacional. Para tanto, revisou a literatura especializada e realizou estudo de caso 

instrumental, coletando dados por meio de: entrevista com o presidente fundador, questionário, 

estudo documental e análise de redes sociais e site. O Galt Vestibulares é uma organização sem 

fins lucrativos que oferece cursinho pré-vestibular a estudantes de baixa renda que foi analisada 

sob à luz dos critérios do GEM. Compreendeu-se o funcionamento, o processo de criação, a 

relação com empreendedorismo e inovação, a operacionalização diária, os planos para o futuro, 

as barreiras internas e externas como também outros aspectos qualitativos de sua atuação. 

Ademais, concluiu-se que o Galt colabora direta e indiretamente com o paradigma do 

desenvolvimento sustentável e sugere-se estudos adicionais para aprofundamento da 

compreensão da dinâmica dos diversos tipos de empreendimentos sociais na área de educação. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Social; Educação; Desenvolvimento Sustentável; Global 

Entrepreneurship Monitor. 

 

 

1. Introdução 

 
Todos os seres humanos nascem empreendedores, sustentou o vencedor do prêmio 

Nobel da Paz de 2006, Muhamad Yunus. No mesmo ano, o vencedor do Prêmio Nobel de 

Economia, Edmund Phelps, afirmava: “o empreendedorismo é lucrativo – e justo”. 

O empreendedorismo é frequentemente vinculado, pela literatura especializada, a o 

crescimento e/ou o desenvolvimento de nações. A riqueza de uma nação é medida, 

economicamente, pela capacidade que ela tem de produzir em quantidade suficiente (ou mais 

que) os bens e serviços necessários para o bem-estar de sua população. Enquanto o crescimento 

está vinculado estritamente a aspectos econômicos, o desenvolvimento se caracteriza pelo seu 

projeto social subjacente. 

Nesse ínterim, localiza-se o paradigma de desenvolvimento sustentável, emergente 
no século XX e que se consolida no século XXI como “aquele que procura atender às 

necessidades e aspirações do presente sem comprometer a capacidade de atender às gerações 

do futuro”3. As organizações criadas por empreendedores alinhados com tal paradigma, 

possuem um triplo ponto de partida, pois seu desempenho deve ser ao mesmo tempo 

econômico, social e ambiental; ou seja: ecologicamente correto, economicamente viável e 
socialmente justo. 

É o caso dos empreendimentos sociais. Recorrendo mais uma vez a Yunus (2010), 

empreendedorismo social tem a ver com pessoas e descreve uma iniciativa com consequências 

sociais, criada por um empreendedor com visão social. Essa iniciativa pode ser não-econômica, 

de caridade ou um negócio com ou sem a possibilidade de lucro. 
 

1 Trabalho apresentado no I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil em 7 e 8 de julho de 

2016, em Fortaleza/CE.. 
2 Professor assistente no Centro Universitário UDF e mestrando em Educação na Universidade Cidade de São 

Paulo (Unicid). 
3 Conceito definido pelo relatório Nosso Futuro Comum da Comissão Brundtland, na ONU, em 1987 
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Das iniciativas de empreendedores sociais surgem soluções para problemas não 

resolvidos da sociedade em áreas como pobreza, saúde, segurança, meio ambiente, moradia e 

educação. Tais soluções, chamadas de inovação social, alteram um estado de equilíbrio 

problemático e vigente para um novo e mais saudável estado. A isso se dá o nome de 

transformação social. O empreendedorismo social busca resolver velhos problemas por meio 

de novas soluções, combinando o melhor que as propostas governamentais e empresarias têm 

em uma única organização. 

Para que possa nascer, estabelecer-se, crescer e efetivamente colaborar com o 

desenvolvimento do Brasil, o empreendedorismo social precisa de contexto econômico, 

político, cultural e social favoráveis. Tal contexto é conhecido como ambiente ou ecossistema 

empreendedor. 

Sendo assim, diversas barreiras podem existir no ecossistema e dificultar o 

fortalecimento, o estabelecimento e a expansão de empreendimentos sociais, tais como: padrões 

regulatórios e legais desfavoráveis; quantidade insuficiente de recursos financeiros; dificuldade 

no acesso a mercados; suporte inadequado a empreendimentos; falta de treinamento e educação 

a empreendedores; e reduzida atividade de pesquisa (OCDE, 2013). 

Sendo assim, para monitorar o ecossistema empreendedor brasileiro em detalhes, 

existem alguns índices nacionais e internacionais. Tais mecanismos oferecem dados de diversos 

componentes do ecossistema, auxiliando formuladores de políticas públicas e empreendedores 

a agir de forma mais eficiente e eficaz, contribuindo assim para o crescimento e o 

desenvolvimento de uma nação. Dentre os índices mais conhecidos, pode-se citar, por exemplo, 

o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) e o 

Doing Business. 

Preliminarmente, e de forma ampla, a dúvida que surge é: quais as dificuldades 

enfrentadas por empreendedores sociais brasileiros? Para logo em seguida surgir uma segunda 

indagação: o que a experiência de um empreendedor social brasileiro pode no ensinar sobre a 

dinâmica do empreendedorismo social? 

Tais dúvidas, somadas, conduziram ao objetivo desta pesquisa: caracterizar a 

atuação de um empreendimento social brasileiro na área de educação, cotejando possíveis 

dificuldades de atuação, à luz da experiência e da vivência de seu próprio empreendedor. 

 

 

2. Revisão de Literatura 

 

Conceitua-se empreendedorismo como: 
Qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo empreendimento, como, 

por exemplo uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão de um 

empreendimento existente. Em qualquer das situações a iniciativa pode ser de um 

indivíduo, grupos de indivíduos ou por empresas já estabelecidas (GLOBAL 

ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2014, p. 159). 

Ressalta-se, porém, que empreendedorismo tem sido visto por acadêmicos como 

um fenômeno social muito além da abertura de empresas, considerando-o como um catalisador 

de mudanças estruturais e evoluções institucionais de uma sociedade (NAUDÉ, 2013). 

E empreendedorismo social? A produção científica desse tema se intensificou nos 

últimos seis anos, mas ainda está em processo de construção e necessita de base conceitual e 

autores referenciados para que possa alcançar níveis superiores que contribuam para seu estado 

da arte (ROSOLEN; COMINI, 2013). 

Para alcançar uma compreensão plena sobre empreendedorismo social, os 

pesquisadores precisam chegar a um consenso sobre a definição adequada e, a partir daí, 

reconhecer a diversidade de interesses de pesquisa nesse campo (PIERRE, VON 

FRIEDRICHS, WINCENT, 2014). 
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Definir-se-á empreendedorismo social a partir de três importantes características: 

Ele (a) identifica um estável, mas injusto equilíbrio em um sistema que causa exclusão, 

marginalização ou sofrimento; (b) desenvolve, testa, refina e escala uma solução que muda o 

equilíbrio observado; e (c) forja um novo equilíbrio que gera novos valores para a sociedade 

(MARTIN; OSBERG, 2015). 

Empreendedorismo social representa uma reorganização fundamental do processo 

de soluções de problema de uma sociedade. Ocorre a mudança na implementação de políticas 

que deixam de ser top-down e centralizadas, tornando-se descentralizadas e responsivas, 

sugerindo que os governos devam reavaliar a forma como realizam seus investimentos: ao invés 

de criar suas próprias estruturas para solucionar problemas, os governantes poderiam buscar 

desenvolver e atrelar o potencial dos empreendedores sociais e organizações cívicas para 

atingirem seus objetivos políticos (BORNSTEIN; DAVIS, 2010). 

A ocorrência de atividades e pesquisas direcionadas ao empreendedorismo tem 

mostrado que o suposto paradoxo existente entre ele e o paradigma de desenvolvimento 

sustentável produz bons resultados em pesquisa. Na prática, existem muitos empreendedores 

que criam empresas com contribuições sociais, portanto o empreendedorismo é capaz de ser o 

meio e/ou um estímulo inicial para que o desenvolvimento sustentável decole (RAUFFLET; 

BRES; FILION, 2014). 

Existem vários tipos de empreendimentos sociais. Um espectro que esclarece a 

diferença entre negócios tradicionais, organizações sem fins lucrativos e negócios sociais 

(organizações híbridas) é o da Wharton School of the University of Pennsylvania, encontrado 

na obra de Cardoso (2015): 
 

Figura 1- Espectro de empreendimentos sociais de The Wharton School of the University of Pennsylvania (CARDOSO, 2015, 

p. 26) 

 

 

Ao se concentrar exclusivamente em negócios sociais, oito características podem 

ser encontradas nesse tipo de empreendimento: Realiza atividade comercial; Tem o propósito 

da remoção de obstáculo(s) que impede(m) a inclusão socioeconômica de pessoas, famílias e 

comunidades situados na base da pirâmide social; Usa inovações técnicas e tecnológicas; 

Incrementa os recursos econômicos de uma região (humanos, materiais, etc.), gerando 

benefícios socioeconômicos, tais como emprego, renda, direitos sociais, capacitação, 

empregabilidade; Remunera os fatores econômicos, produzindo lucro; Utiliza escalas reduzidas 

de alcance local para a produção dos bens ou serviços com possibilidade de ampliação de 

atuação; O lucro é um meio, e não um fim; e Os investidores recebem o capital investido no 

prazo acordado com o empreendedor (SANTANA; MOLINA, 2015). 

Os conceitos empreendedorismo social e inovação social e têm despertado 

interesses nas duas últimas décadas, já que ambos dão ênfase a adoção de modernas abordagens 
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para a solução de novos e emergentes problemas sociais, sendo o segundo um conceito mais 

amplo que o primeiro (CUNHA; BENNERWORTH, 2014). 

 

 

3. Procedimentos e método 

 

Esta pesquisa é classificada, primordialmente, como exploratória, já que visa 

proporcionar maior familiaridade com uma área de estudo, esclarecer conceitos e ideias, gerar 

novas intuições e formular hipóteses. O foco é traçar uma visão geral, mais aproximativa, pois 

o tema ainda é pouco explorado. Todavia, cabe ressaltar que subsidiariamente apresenta um 

caráter também descritivo, pois traz um grande rol de características de um empreendimento 

social em educação. Frisa-se, ainda, o perfil predominantemente qualitativo, que caracteriza tais 

tipos de pesquisa (GIL, 2008). 

O estudo qualitativo, segundo nos ensina Stake (2011) possui quatro características 

especiais: (a) é interpretativo, pois fixa-se nos significados das relações humanas e reconhece 

que as descobertas nascem das interações entre pesquisador e sujeitos; (b) é experiencial, já que 

empírico e direcionado ao campo, buscado ser naturalista e oferecendo ao leitor uma 

experiência indireta; (c) é situacional, já que seu foco está em atividades e objetos em contextos 

únicos e exclusivos; (d) é personalístico, pois ao trabalhar para compreender questões 

individuais, busca mais a singularidade do que a semelhança. 

As abordagens utilizadas para alcançar o objetivo geral foram a pesquisa 

bibliográfica (em livros de referência, artigos científicos e literatura cinzenta ou grey literature) 

e, primordialmente, o estudo de caso instrumental, que tem intenção de entender uma questão 

específica utilizando-se, para isso, de múltiplas fontes de informação. Nesta situação, 

concentrou-se primeiro na questão do empreendedorismo social na educação para 

posteriormente selecionar um caso que a ilustrasse. (CRESWELL, 2014). 

Segundo Yin (2015), o estudo de caso investiga uma situação contemporânea em 

seu contexto e dentro do mundo real, permitindo que os pesquisadores aprofundem o foco no 

caso ao tempo em que podem gerar uma perspectiva holística da realidade. 

Para caracterizar a atuação de um empreendimento social brasileiro na área de 

educação à luz da experiência e da vivência de seu próprio empreendedor, realizou-se um estudo 

de caso a partir de múltiplas fontes para a coleta de dados: questionário, entrevista em 

profundidade, análise documental e análise das redes sociais e do site do empreendimento 

social. 

A organização em foco foi escolhida a partir de amostragem não probabilística, feita 

por conveniência, de acordo com sua disponibilidade de participar do estudo (APPOLINÁRIO, 

2012). O entrevistado foi definido a partir de sua posição hierárquica e influência nas decisões 

organizacionais e a coleta de dados cumpriu a seguinte ordem metodológica: 

I. Análise documental do estatuto; análise ampla do conteúdo do sitio; análise das 

redes sociais do empreendimento social (mais especificamente Facebook e Youtube no ano de 

2015 e 2016); e análise de entrevistas dos empreendedores na imprensa (jornais, blogs e rádios). 

II. Envio de questionário com perguntas fechadas ao sócio fundador Sr. Rubenilson 

Cerqueira, formulado com base nos principais constructos e variáveis utilizados no Global 

Entrepreneurship Monitor 2014. O pré-teste do questionário foi feito com um empreendedor 

tradicional não participante da pesquisa no dia 18 de fevereiro de 2016. O questionário final foi 

enviado por e-mail, pelo próprio pesquisador, no dia 22 de fevereiro de 2016 com o prazo de 

sete dias para resposta. 
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III. De acordo com os resultados obtidos nas duas primeiras etapas da coleta de 

dados e na revisão bibliográfica preliminar, elaborou-se entrevista semiestruturada com vistas 

a aprofundar e ampliar a investigação no sentido de alcançar o objetivo principal deste trabalho. 

Como ensina Stake (2011), formatou-se a entrevista a partir do ponto de vista do 

entrevistado, com perguntas abertas e questões expositivas, que permitiu a ele comentar e contar 

histórias de uma forma mais livre. Ao criar um tópico guia de condução da entrevista, utilizou- 

se as recomendações de Bauer e Gaskell (2015). 

O sócio fundador, Rubenilson Cerqueira, foi entrevistado pessoalmente no dia 29 

de fevereiro de 2016 durante 68 minutos no Centro Universitário UDF, um dos locais em que 

as aulas do empreendimento social são realizadas; ou seja: no ambiente natural. 

A análise dos dados da entrevista foi feita entre os dias 1º e 11 de março, buscando 

compará-los com aqueles oriundos das outras fontes utilizadas. Como sugere Goldemberg 

(2013), buscou-se -- como estudo qualitativo -- analisar tanto o que foi dito como o “não-dito”. 

Por fim, em 2 de abril, foi feita a devolução da entrevista, ao apresentar a transcrição 

e a interpretação do entrevistador ao entrevistado. Sua reação foi positiva e de acordo com o 

material apresentado, não havendo considerações quanto ao conteúdo e somente quanto a forma 

de algumas expressões utilizadas. Trata-se da prática intitulada por Szymanski (2002) como 

entrevista reflexiva: um encontro interpessoal no qual é incluída a subjetividade dos 

protagonistas que constitui a construção de um novo conhecimento. 

Como abordagem predominantemente qualitativa, e recorrendo mais uma vez a 

Goldemberg (2013), este estudo não busca fixar leis para se produzir generalizações, e sim uma 

compreensão profunda do fenômeno social que é a atuação de um empreendimento social 

brasileiro na área de educação à luz da experiência e da vivência de seu próprio empreendedor. 

 

4. O empreendimento e o empreendedor social 

 

Em trinta de janeiro de 2015 surgiu no Distrito Federal o Galt Vestibulares, um 

cursinho pré-vestibular gratuito para estudantes de baixa renda. Classificado como pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins econômicos e com autonomia administrativa e financeira, 

tem como objetivos, além da educação gratuita: desenvolver os colaboradores; desenvolver 

atividades educacionais e de responsabilidade social no Distrito Federal e entorno; promover o 

voluntariado; e disseminar a meritocracia. 

Seus fundadores definiram como missão “atender os alunos interessados em 

ingressar no ensino superior e que não tenham condições financeiras de arcar com um cursinho 

pré-vestibular” e, como visão: “se tornar referência como curso gratuito para vestibulares no 

Brasil”. 

O nome Galt remete-se ao livro ‘A Revolta de Atlas’ (que até 1987 era traduzido 

no Brasil como ‘Quem é John Galt?’), da escritora e filósofa norte-americana Ayn Rand. 

Conhecida por adotar o Objetivismo como sistema filosófico, Rand buscou, nesta que é sua 

obra principal, defender a razão, a liberdade e o capitalismo, bem como criticar o peso do Estado 

em cima daqueles que produzem riqueza em uma sociedade. ‘Quem é John Galt?’ é a pergunta 

que percorre toda a abrangente obra, composta de três volumes e quase mil páginas. Atlas, na 

mitologia, carrega o céu em seus ombros, em representação às dificuldades cotidianas que 

pesam na vida do homem comum. No livro de Rand, Atlas faz alusão aos homens produtivos, 

enquanto que o céu é a metáfora do governo pesado, improdutivo e coletivista. 

A estrutura humana do Galt Vestibulares pode ser melhor compreendida a partir 

de três grandes grupos: seus fundadores, diretores e sua equipe de trabalho. Quatro jovens do 

Distrito Federal foram responsáveis pela fundação: Rubenilson Cerqueira; Victor Esteves; 

Rodrigo Proença; e Priscilla Dalledone. A diretoria executiva da organização é composta pelos 
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seguintes atores: Presidente institucional; Presidente organizacional: e Diretores de área 

(ensino, recursos humanos e administrativo-financeiro). 

Há, na equipe de trabalho, três subgrupos de atores fundamentais para o 

funcionamento do Galt Vestibulares: Professores (voluntários que passam por processo seletivo 

nas áreas de Artes; Biologia; Filosofia e Sociologia; Física; Geografia; habilidades específicas; 

História; língua estrangeira; Língua Portuguesa; Matemática; e Química), Psicólogos (também 

voluntários e responsáveis por atendimentos psicológicos breves, individuais ou/e em grupo) e 

Monitores (voluntários que prestam suporte e apoio no processo de ensino e aprendizagem em 

sala de aula). 

Atualmente o Galt oferece três turmas que suportam quase 200 alunos (começou as 

atividades em 2015 com uma turma de 45 alunos). As do vespertino funcionam em salas cedidas 

por empréstimo pelo Centro Universitário UDF (704/904 sul) e a turma do noturno funciona no 

Colégio Gisno (907 norte). No contra turno são oferecidos os serviços psicológicos e de 

monitoria, bem como as aulas de habilidades específicas (aos alunos que prestarão vestibular 

para Arquitetura e Desenho Industrial, por exemplo) e durante os fins de semana são realizados 

os “aulões”, simulados e palestras motivacionais. As turmas do primeiro semestre de 2016 

tiveram sua aula inaugural em espaço cedido pela UnB no dia 20 de fevereiro de 2016. 

Como uma organização não governamental, o Galt obtém suas receitas por meio de 

doações, que podem ser realizadas no site oficial e em diversas categorias de contribuição. 

Como afirmam no site: “100% da nossa receita é proveniente de pessoas físicas, como você e é 

por isso que somos uma organização neutra, imparcial e independente de poderes políticos e 

econômicos”. 

O Sr. Rubenilson Cerqueira é o presidente institucional e fundador do Galt 

Vestibulares, possuindo um papel de destaque e liderança no empreendimento social escolhido, 

pois além das atividades como fundador, também é diretor de comunicação e relações externas. 

Possui, entre outras, a responsabilidade de conectar o empreendimento social a novos 

apoiadores e alcançar o público que acredita na educação como fator primordial gerador de 

oportunidades. Também gerencia o departamento executivo que está encarregado da 

publicidade, elaborando, produzindo e promovendo campanhas publicitárias e anúncios 

referentes ao cursinho pré-vestibular. 

Com 26 anos, Rubenilson é graduado em Relações Internacionais pelo Centro 

Universitário do Distrito Federal (UDF) e mestre em Desenvolvimento, Sociedade e 

Cooperação Internacional pelo Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da 

Universidade de Brasília (CEAM/UnB) e afirma buscar “o desenvolvimento consciente não só 

do meu Estado, mas também do meu país como um todo, especialmente no âmbito 

educacional”. 

Também é um Global Leader pelo Brasilia Without Borders (com ênfase em 

empreendedorismo social), certificado pela Arizona State University (ASU), e membro do 

Observatório da Juventude (OJ) da UnB, tendo experiência em trabalhos voluntários com 

jovens e adultos desde 2007. Experiência que, segundo ele, “foi fundamental para saber que eu 

também poderia contribuir para o desenvolvimento da minha sociedade e ver que como melhor 

alternativa para gerar mudanças e oportunidades, eu teria que trabalhar com o que mais temos 

de precioso, ou seja: os cidadãos”. 

Rubenilson vê o empreendedor social como alguém que tem boas ideias para 

solucionar problemas que permeiam a sociedade e dificultam o desenvolvimento diário, e com 

algumas habilidades notórias, tais como criatividade, pro-atividade e liderança. 

Do gênero masculino, e a partir dos constructos da GEM, Rubenilson se enquadra 

na faixa etária de 25 a 34 anos, possui uma renda pessoal entre três e seis salários mínimos, 

considera-se pardo e declara-se solteiro. No quesito educação, declarou-se mestre (o que o 
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inclui na faixa 3 de escolaridade no instrumento) e afirma ter participado de treinamento sobre 

como iniciar um empreendimento depois que terminou os estudos na escola. 

Ao abordar as questões sobre mentalidade empreendedora, Rubenilson declara que: 

conhece pessoalmente alguém que começou um novo empreendimento nos últimos dois anos; 

percebe, para os próximos seis meses, boas oportunidades para se começar um novo 

empreendimento nas proximidades onde vive; tem o conhecimento, a habilidade e a experiência 

necessários para iniciar um novo empreendimento; o medo de fracassar não o impediria que 

começasse um novo empreendimento. 

Quanto às características do empreendimento, afirmou que o Galt Vestibulares é 

uma microempresa prestadora de serviço a clientes com faturamento anual até R$ 12.000,00. 

No que tange à inovação, o serviço oferecido foi caracterizado como novo para 

alguns; com poucos concorrentes; com nenhum consumidor no exterior; que usa a internet para 

ser vendido; e com processos e tecnologia com idade de um a cinco anos. Não há empregados 

(e nem expectativa para gerar emprego no próximo ano) na organização; são 87 voluntários que 

possuem como clientes/beneficiários pessoas físicas. 

Quando o assunto é sustentabilidade, solicitou-se a Rubenilson que ordenasse o 

tripé sociedade-economia-meio ambiente quanto ao grau de importância por ele atribuído. Este 

afirmou que as questões sociais (acesso à educação, saúde, segurança, moradia, transporte, 

qualidade de vida no trabalho, etc.) estão em primeiro lugar, seguidas pelas questões ambientais 

(preservação de áreas verdes, redução da emissão de poluentes e gases tóxicos, coleta seletiva 

de lixo, consumo consciente de água, energia elétrica e combustíveis, etc.) e, por fim, 

econômicas (geração de empregos, ampliação da renda, elevação do poder de compra, 

melhorias no padrão de vida familiar, aumento do faturamento e lucro, redução de custos, etc.). 

 

5. Discussão e considerações finais 

 

O empreendedorismo social, apesar de ser ainda campo recente na academia e na 

dinâmica socioeconômica nacional, desperta e motiva progressivamente aqueles que encontram 

no tema uma possibilidade para solução sustentável de problemas sociais que afligem 

diuturnamente a sociedade brasileira. Há que se ter cautela para que não seja tratado como uma 

panaceia, mas que se efetivo for, seja utilizado e estimulado a partir de um ambiente que 

favoreça a sua prática, eliminando barreiras e promovendo iniciativas. Pesquisas rigorosas, 

sérias e mais frequentes, fazem-se necessárias com objetivo de clarificar o campo ainda e apenas 

promissor no cenário mundial. Foi o que buscou fazer esta pesquisa: servir como pequena 

colaboração para que o empreendedorismo social seja melhor compreendido, principalmente 

quando aplicado à área educacional. 

Constatou-se em todos os momentos evidente relação entre as atividades de um 

empreendimento social e o paradigma do desenvolvimento sustentável. Empreendimentos 

sociais, sejam negócios sociais ou organizações sem fins lucrativos -- como é o caso do Galt -- 

contribuem para que uma região se desenvolva de forma sustentável em termos econômicos, 

ambientais e sociais. Problemas públicos não solucionados por sucessivos governos podem ter 

o alívio ou o fim decretados a partir de iniciativas que surjam na sociedade civil ou iniciativa 

privada. 

O empreendimento social brasileiro na área de educação, Galt Vestibulares, foi 

pormenorizadamente caracterizado, onde apresentou-se a forma de funcionamento, os valores, 

o quadro de pessoal e a estrutura. De forma complementar, foi possível explorá-lo de acordo 

com os mesmos critérios que a GEM utiliza em seu relatório, sendo possível, em uma análise 

posterior, comparar o perfil do Galt com a média da atividade empreendedora no Brasil segundo 

dados da GEM 2014. É um empreendimento nascente, dentro de um país impulsionado pela 
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eficiência, que adota inovações incrementais (ou melhoria contínua) e com traços que sugerem 

práticas de inovação social. 

O presidente institucional e fundador, Rubenilson Cerqueira, foi o escolhido para 

oferecer informações complementares do Galt não acessíveis na pesquisa bibliográfica, 

documental e virtual. Primeiramente caracterizou sua atuação, à luz de vivência e experiência 

pessoais. Ele destacou o empreendimento social como uma atividade profissional 

complementar que trouxe uma nova visão sobre o real sentido da vida e que durante a criação, 

houve grande influência de variáveis individuais e grupais no processo empreendedor. 

Pode-se considerar que o Galt Vestibulares é uma iniciativa de empreendedorismo 

social, baseando-se em Martin e Osberg (2015) e Bornstein e Davis (2010). Porém, o 

empreendimento não pode ser classificado como um negócio social, de acordo com Santana e 

Molina (2015), pois não realiza atividade comercial, não remunera fatores econômicos, não 

busca o lucro, e os investidores não recebem o capital investido. 

A preocupação pelo impacto social é uma constante no empreendimento. Dessa 

forma faz parte das atividades gerenciais do Galt colher, tabular e analisar os dados das 

atividades e dos alunos a fim de tê-los como guia nas decisões. O empreendedor interpreta o 

Galt como uma espécie de política pública e por isso se esforça para torná-lo referência não só 

para novas iniciativas na área de educação, como também uma inspiração para outros 

empreendimentos sociais. 

A gestão do empreendimento é realizada de forma remota durante boa parte do 

tempo e, assim sendo, contatos com alunos e voluntários se tornam os momentos mais 

gratificantes do trabalho. Aliás, voluntários (professores, psicólogos e monitores) são o grande 

eixo de funcionamento do Galt. 

Quanto às barreiras enfrentadas, o empreendedor social mostrou sempre uma 

atitude positiva ao encará-las como “desafios de aprendizado”. Mesmo assim, não deixa de 

destacar que a principal barreira interna é a indisponibilidade dos sócios para solucionar os 

imprevistos que ocorrem no Galt Vestibulares -- já todos os sócios possuem outras atividades 

profissionais -- e a ausência de um espaço físico próprio. Já a principal barreira externa que ele 

apontou foi a falta de apoio do Estado e do governo em suas diversas esferas e âmbitos. 

O Galt tem planos para o futuro e se vê em dez anos como um empreendimento 

social consolidado, referência e que esteja gerando (e já tenha gerado) grande impacto social. 

Rubenilson acredita que o principal empecilho para que isso se torne realidade é a ausência de 

líderes para conduzir o empreendimento tão motivados e esforçados como os atuais. 

Também pode-se concluir que o Galt Vestibulares é uma inovação social segundo 

Cunha e Bennerworth (2014), pois contempla as quatro principais características dessa classe, 

já que: (I) traz novas soluções para satisfazer necessidades humanas; (II) é destruidora de 

sistemas estabelecidos; (III) é dependente do contexto em que ocorre; e (IV) é multidisciplinar, 

multisetorial e multi-geográfica. 

Anteriormente foram apontadas as características da metodologia empregada neste 

trabalho. Todavia cabe ainda apresentar duas limitações da entrevista que, segundo Bauer e 

Gaskell (2015), podem influenciar o resultado: o entrevistado pode ter omitido detalhes 

importantes, tornando o resultado incompleto, insuficiente ou parcialmente verdadeiro e; o 

entrevistado pode ver situações através de “lentes distorcidas”, fornecendo uma versão 

enganosa ou impossível de ser testada. Mesmo assim os autores asseveram que tais limitações 

não invalidam o método de entrevista, utilizado, neste estudo de caso, como uma das fontes de 

coleta de dados. 

Não obstante, a análise do empreendimento social levou em consideração o ponto 

de vista de apenas um empreendedor (apesar dele ser, na opinião do pesquisador, o principal). 

Entrevistas com os outros fundadores poderiam contribuir para ampliar a percepção do  objeto 
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de estudo, triangular os dados colhidos e diminuir o viés de uma entrevista individual e, 

profundidade. A falta de tempo foi o fator impeditivo para que tal medida não fosse adotada. 

O tempo, aliás, foi outra restrição no desenvolvimento do estudo, já que o 

pesquisador precisou desenvolver a pesquisa em um espaço de três meses a fim de atender 

outras exigências acadêmicas e profissionais. Com um período maior, acredita-se que seria 

possível a utilização de outras formas de coleta de dados (observação, entrevistas com outros 

atores) e, por conseguinte, mais dados estariam disponíveis para atingir o objetivo geral da 

pesquisa. 

Sugere-se três possibilidades de ampliação e continuação do presente estudo: 

A partir das limitações apontadas, pode-se entrevistar os demais empreendedores 

sociais do Galt a fim de encontrar novas visões, relatos e apontamentos não descobertos por 

este trabalho que teve como pilar apenas um dos empreendedores. Sugere-se, ainda, entrevistas 

com alunos, professores e voluntários que possam ampliar a visão e a análise da organização. 

Pode-se também utilizar o método de observação não participante para acompanhar o cotidiano 

do empreendimento social com o intuito de colher novos dados que contribuam para a melhor 

caracterização. 

Em segundo lugar, aventa-se a possibilidade de realizar o mesmo estudo com um 

ou mais empreendimentos sociais na área de educação (desde que sejam organizações sem fins 

lucrativos). Tal(is) pesquisa(s) possibilitaria(m) a realização de análise comparativa com vistas 

a encontrar convergências, divergências, semelhanças, diferenças e padrões entre elas e o Galt 

Vestibulares. 

E em terceiro, recomenda-se que seja feito estudo que tenha como objeto um 

negócio social em educação (ao invés de uma organização sem fins lucrativos) e que busque, 

também, encontrar convergências, divergências, semelhanças, diferenças e padrões entre ele e 

o Galt Vestibulares. 

Empreendimentos sociais se configuram de diversas formas e pesquisar a dinâmica 

e as dificuldades dos diversos tipos pode auxiliar na busca daqueles que possam ser mais 

eficientes e eficazes na solução problemas educacionais brasileiros, contribuindo, direta e 

indiretamente, para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Referências 

 

 
APPOLINÁRIO, F. Metodologia da ciência: filosofia e prática de pesquisa. 2. Ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. 

BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual 

prático. 13. Ed. Petrópolis/RJ, Vozes, 2015 

BORNSTEIN, D.; DAVIS, S. Social Entrepreneurship: what everyone needs to know. New 

York: Oxford University Press, 2010. 

CARDOSO, G. F. Mude, você, o mundo: manual de empreendedorismo social. Lura: São 

Caetano do Sul, 2015 

CRESWELL, J. H. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco 

abordagens. 3. Ed. Porto Alegre: Penso, 2014. 

CUNHA, J.; BENNEWORTH, P. Social entrepreneurship and social innovation: are both the 

same? Proceedings of the 2nd International Conference on Project Evaluation. Guimarães, 

Portugal. Disponível em: http://doc.utwente.nl/94044/ Acesso em: 24 Abr. 2016. 

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

http://doc.utwente.nl/94044/


 

126 

 

GOLDEMBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 

Sociais. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2013. 

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM). Empreendedorismo no Brasil: 2014. 

Curitiba: IBQP, 2014. Disponível em: 

http://www.ibqp.org.br/upload/tiny_mce/Download/Empreendedorismo_no_Brasil_- 

_GEM_Global_Entrepreneurship_Monitor_2014.pdf Acesso em: 23 Abr. 2016. 

MARTIN, R. L.; OSBERG, S.R. Getting beyond better: how social entrepreneurship works. 

Boston: Harvard Business Review Press, 2015. 

NAÚDE, W. Entrepreneurship and economic development : theory , evidence and policy. 

IZA Discussion Paper, n. 7507, p. 1–20, 2013. 

OCDE     –     ORGANIZAÇÃO     PARA     COOPERAÇÃO     E   DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO. Policy Brief on Social Entrepreneurship: entrepreneurial activities in 

Europe. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2013. 

PIERRE, A.; VON FRIEDRICHS, Y.; WINCENT, J. A Review of Social Entrepreneurship 

Research. In: ANDERS LUNDSTRÖM et al (Ed.). Social Entrepreneurship: leveraging 

economic, political and cultural dimensions. Cham: Springer International, 2014. p. 43-69. 

RAUFFLET, E.; BRES, L.; FILION, L. J. Desenvolvimento sustentável e empreendedorismo. 

Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 3, n.1, p.3-32, 2014. 

ROSOLEN, T.; COMINI, G. M. Empreendedorismo social e negócios sociais: um estudo 

bibliométrico da produção nacional e internacional. Encontro da ANPAD - EnANPAD, 37, 

p. 1–16, 2013. 

SANTANA, A. L. J. M.; MOLINA, A. F. Cases paranaenses de negócios sociais. In. 

SANTANA, A. L. J. M.; SOUZA, L. M. (Org.). Empreendedorismo com foco em negócios 

sociais. Curitiba: NITS UFPR, 2015. 

STAKE, R. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam. Porto Alegre: Penso, 

2011 

SZYMANSKY, H. (Org.) A entrevista na pesquisa em educação: a prática reflexiva. Brasília: 

Plano editora, 2002. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

YUNUS, M. Criando um negócio social. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

http://www.ibqp.org.br/upload/tiny_mce/Download/Empreendedorismo_no_Brasil_-_GEM_Global_Entrepreneurship_Monitor_2014.pdf
http://www.ibqp.org.br/upload/tiny_mce/Download/Empreendedorismo_no_Brasil_-_GEM_Global_Entrepreneurship_Monitor_2014.pdf


I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Fortaleza/CE 

07e08deJulhode2016 
BRASIL 

 

127 

 

 

 

Empreendedorismo Social, Tecnologia Social e Design Universal: estudos para 

desenvolvimento de novos modelos
1

 

 
Nadja Maria MOURÃO

2 

Ana Carolina LACERDA
3

 

Letícia Hilário GUIMARÃES
4 

Flávia Neves de Oliveira CASTRO
5
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG 
 

 

RESUMO 

 

O fenômeno do empreendedorismo social e as tecnologias sociais emergem no contexto de crise e 

desafios sociais, econômicos e ambientais com que se têm vindo a deparar as sociedades 

contemporâneas. O estudo investiga exemplos de tecnologias sociais que possam ser 

sistematizadas em empreendimentos sociais, com contribuições do design universal, possibilitando 

novas formas de atuação profissional para acadêmicos e a sociedade em geral. Por meio da 

metodologia do design, são utilizados os diferentes saberes, informações e experiências 

acumuladas pela sociedade, para propor soluções de geração de renda em empreendimentos 

sociais. Apresenta-se o projeto PIPA da ONG Fa.VELA, o projeto Incluir.EICIS - UFMG e o 

projeto Librário: Libras para todos do CEDTec - UEMG, sob o olhar do design, como exemplos 

bem sucessivos das instituições acadêmicas e da comunidade, na cidade de Belo Horizonte. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Empreendedorismo Social; Tecnologia Social; Design Universal. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O tema empreendedorismo social é novo em sua atual configuração, mas na sua essência já existe 

há muito tempo. Alguns especialistas apontam Luther King, Gandhi, entre outros, como 

empreendedores sociais. Isso foi decorrente de suas capacidades de liderança e inovação quanto 

às mudanças em larga escala, conforme Oliveira (2004). 

1 Trabalho apresentado no 1º Simpósio nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil, Temática: Empreendedorismo 
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Conforme Nicholls (2006), o fenômeno do empreendedorismo social emerge no contexto de  crise 

e desafios sociais, econômicos e ambientais com que se têm vindo a deparar as sociedades 

contemporâneas. A crescente popularidade do fenômeno tem sido acompanhada por um campo de 

análise que mistura e combina um leque diversificado de ideias que tentam descrever o 

empreendedorismo social. 

 

As tecnologias sociais se popularizaram como alternativas para a resolução de problemas 

estruturais das camadas mais excluídas da sociedade, na medida em que se apresentam como 

soluções modernas, simples e de baixo custo, que geralmente, recebem apoio de programas 

governamentais, conforme Dagnino (2010). Estão fundamentadas em duas proposições 

importantes para sua propagação: a participação das pessoas das comunidades que as desenvolvem 

e a sustentabilidade nas soluções apresentadas. 

 

Conforme Kliass (2012), as tecnologias sociais tendem a propiciar um melhor nível de articulação 

com a base da sociedade organizada, por meio do estímulo à formação de grupos sociais e do 

associativismo. São grupos que atuam, nas áreas da educação, da sustentabilidade,  do trabalho 

solidário, da cultura e do artesanato regionalizado. A própria organização da comunidade gera 

resultados de maior eficiência no nível local e de sua repercussão para ser apropriado pelo conjunto 

da sociedade. 

 

Em termos gerais, existem exemplos de tecnologias sociais que proporcionam ganhos expressivos 

para a sociedade, conceituados pelas necessidades temporais, condições locais e contextos 

culturais. Esse fato ocorre desde a recuperação de saberes tradicionais até a  apropriação de 

conhecimento popular, em maior grau de elaboração científica. 

 

É função do design a busca de soluções para servir ao ser humano. O design participa de todas as 

etapas, no processo de desenvolvimento e inserção de algum produto ou serviço para o 

consumidor, principalmente no que concerne “planejamento” e “organização geral, por meio de 

uma configuração especial” (HAUG, 1997, p.29). 

 

O design pode estar presente, nas formas de trabalho em grupo para a busca de solução dos 

problemas sociais. As ferramentas do design são apropriadas para contribuir nos processos e 
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métodos para soluções criativas, participativas e inclusivas, que atenuem a segregação social e que 

possibilitem a geração de renda, conforme Costa (2008). 

 

Aparentemente, a definição de desenho universal adotada na legislação brasileira se prende ao 

campo da ergonomia (Steinfeld, 1994), que busca explorar as relações operacionais entre uma 

pessoa e o meio edificado em que se encontra. Por outro lado, o termo design universal indica uma 

definição original mais ampla (Mace, 1985), pois se aplica na maneira como soluções de 

acessibilidade podem alcançar uma ênfase global e distinta de ideias especializadas para grupos 

isolados de público incomum. 

 

Tratando-se de inclusão social, cita-se o design universal, que busca executar projetos de produtos 

e serviços que possa atender a maioria das pessoas, independente de idade, habilidade ou situação. 

Está diretamente relacionado ao conceito de sociedade inclusiva e sua importância tem sido 

reconhecida pelos governos e setores produtivos, comerciais ou industriais, conforme Lida (2005). 

 

O estudo, por meio da metodologia do design, aproveita dos diferentes saberes, informações e 

experiências acumuladas pela sociedade, para propor soluções de geração de renda em 

empreendimentos aos futuros profissionais e pessoas interessadas. Os modelos devem ser, como 

nas tecnologias sociais, adaptáveis as quaisquer cursos acadêmicos ou grupos sociais. 

 

A metodologia para desenvolvimento deste projeto consiste em pesquisa qualitativa, 

fundamentada no design social, de natureza aplicada. O objetivo do problema é abordado no 

método descritivo, através de dados quanti-qualitativos. O método de investigação é o estudo de 

caso. No sentido de delimitar a análise do recorte, realiza-se um breve estudo em alguns exemplos 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. 

 

Trata-se de exemplos de tecnologias sociais que possam ser sistematizadas em empreendimentos 

sociais, sob os olhares do design, possibilitando novas formas de atuação profissional para  jovens 

acadêmicos recém-formados, em quaisquer áreas e para a sociedade em geral. Destacam- se 

fundamentalmente os princípios da tecnologia social, gerados a partir do projeto de lei do Senado 

(PLS 111/2011) que institui a Política Nacional de Tecnologia Social (PNTS): 
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§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se: I – tecnologia social: conjunto de 

atividades desenvolvidas mediante processo coletivo de organização, 

desenvolvimento e aplicação, que podem aliar saber popular, organização social 

e conhecimento técnico-científico, voltadas para a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida e geradoras de efetiva transformação social, relacionadas ao 

planejamento, pesquisa, desenvolvimento, criação, aplicação, adaptação, difusão 

e avaliação de: a) técnicas, procedimentos e metodologias; b) produtos, 

dispositivos, equipamentos e processos; c) serviços; d) inovações sociais 

organizacionais e de gestão. (PLS 111/2011). 

 

Assim, instituiu-se a Política Nacional de Tecnologia Social com o objetivo de promover, 

potencializar, organizar, desenvolver, fomentar e fortalecer as atividades de tecnologia social, 

segundo os conceitos e os critérios da lei PLS/2011, aprovada pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ), em 30 de setembro de 2015. 

 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 
Empreendedorismo Social 

 
É consensual que o conceito de empreendedorismo social nasce em contexto americano e que não 

obstante as divergências entre as escolas que se debruçam sobre o fenômeno, fruto dos contextos 

sociais, políticos e econômicos diferenciados, todas contribuíram quer para o crescimento do 

interesse pelo tema quer para a consensualização da necessidade de encontrar formas inovadoras 

no uso de métodos de negócio adequados à resolução de problemas sociais, conforme Parente et 

al (2011). 

 

As experiências adquiridas e habilidades desenvolvidas pelo empreendedor na identidade do seu 

negócio são as bases para a criação e o desenvolvimento de um empreendimento criativo. O 

empreendedor deve ter o conhecimento de suas potencialidades e limitações, sem excluir a 

possibilidade de uma boa ideia gerar um negócio de sucesso, conforme Castro (2014). 

 

O empreendedorismo, como área de estudo derivada da teoria da administração, encontra-se em 

fase ainda pré-paradigmática, sendo pouco conhecido em todas as suas características e aspectos 

mais relevantes. Em geral, as teorias sobre o empreendedor tendem a se concentrar em 

características de personalidade ou traços ou mesmo de qualidades inatas, quando, de fato, esta é 

apenas uma das perspectivas que cercam a questão. Outra abordagem comum é a de associar 
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empreendedores com a abertura de um novo negócio qualquer, o que constitui uma  visão bastante 

limitada do tema. 

 

Tecnologia Social 

 
Busca-se inicialmente o significado da palavra tecnologia, como um conjunto de conhecimentos, 

processos e métodos empregados em diversos ramos, em definições generalizadas. A palavra 

tecnologia pode ser compreendida como uma atividade social, organizada e estruturada em  níveis 

e contexto prático (Baumgarten, 2006). 

 

A adesão do termo social à tecnologia disponibiliza todo esse conjunto de conhecimentos, 

processos e métodos, para a sociedade, com o objetivo de efetivar e expandir os direitos. O 

complemento social, associado à palavra tecnologia, traz a dimensão socioambiental e a 

construção de processos democráticos, inclusivos, visando solucionar as necessidades da 

população, para a esfera do desenvolvimento tecnológico (ITS, 2007). 

 

Conforme Maciel e Fernandes (2011) registram-se as tecnologias sociais em função política, a 

partir das iniciativas de Mahatma Ghandi, líder da Índia, entre os anos de 1924 e 1927. Uma  delas 

ocorreu pela utilização do processo de fiação manual, como forma de lutar contra as injustiças 

sociais prevalentes naquele país. Na Índia e em diversas comunidades em outros países, Gandhi 

teve um grande papel na expansão das tecnologias sociais. Incentivou inclusive, a produção de 

alimentos e fertilizantes naturais, para atendimento das necessidades dos habitantes das vilas e 

povoados. As produções agrícolas foram desenvolvidas em cooperativas familiares e com 

tecnologias tradicionais condizentes com os recursos econômicos, culturais e demográficos da 

Índia. 

 

Em todo o mundo, surgem exemplos de tecnologias sociais, independente do termo empregado, 

pois o que conta é o conceito que está em construção, se adaptando as necessidades e aspectos 

culturais de diferentes povos. A exclusão social é um fato crescente em todo o planeta, causado 

pelas diferenças internas e externas em cada país, especialmente nos países mais pobres, conforme 

Estivill (2003). 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou em 30 de setembro de 2015, em 

decisão terminativa, o projeto de lei do Senado - PLS 111/2011, que institui   a Política Nacional 
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de Tecnologia Social (PNTS). Na justificação da lei, destaca-se que as tecnologias sociais 

demonstram uma importância estratégica, devido ao seu potencial de estímulo ao desenvolvimento 

econômico e social. O texto ainda destaca para o potencial que vem sendo desperdiçado, privando 

grande parcela da população brasileira de bem-estar e de melhoria na qualidade de vida e 

impedindo o desenvolvimento produtivo e econômico que deriva da aplicação e da disseminação 

de tecnologias sociais. 

 

A lei do Senado - PLS 111/2011, retrata-se a recomendação da Organização dos Estados 

Iberoamericanos (OEI), em: 

 

As tecnologias sociais enquadram-se na recente orientação para as políticas de 

ciência e tecnologia, elaborada pela Organização dos Estados Iberoamericanos 

(OEI) e intitulada Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). O documento 

recomenda reorientar as políticas científico-tecnológicas, no sentido de ampliar a 

participação cidadã na alocação dos investimentos em ciência e tecnologia. (PLS 

111/2011). 

 
 

No Brasil, as tecnologias sociais estão recebendo apoio do Estado através da FBB - Fundação do 

Banco do Brasil, que atua no campo da Ciência e Tecnologia apoiando projetos sociais e de 

pesquisa. Em 2001, o programa BTS - Banco de Tecnologias Sociais foi efetivado com objetivo 

de investir na captação e difusão de tecnologias implementadas, reaplicáveis e efetivas, para 

resolução de problemas sociais. Para estimular a difusão das tecnologias sociais no território 

brasileiro, a FBB criou o Prêmio Nacional de Tecnologias Sociais e, através das parcerias 

institucionais, está investindo recursos em novas propostas. 

 

Design Universal – Design para todos 

 
Segundo Cambiaghi (2007) o Design Universal, o desenvolvimento livre de barreiras, é universal 

por se destinar a qualquer pessoa e por ser fundamental para tornar possível a realização das ações 

essenciais praticadas na vida cotidiana, o que na verdade é uma consolidação dos pressupostos dos 

direitos humanos. Como prática inclusiva ele não se caracteriza como uma vertente do design ou 

uma tendência de projeto, mas como uma postura fundamental para promover a acessibilidade de 

todos os usuários, segundo Pinto (2011). 
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Desta forma, pode-se dizer que o Design Para Todos é uma postura a ser aplicada dentro das 

metodologias de projeto, tornando os resultados mais amplos e acessíveis. No Brasil, em função 

de tantas riquezas ambientais e culturais, mas com problemas sociais emblemáticos, as  iniciativas 

econômicas surgem nos moldes de empreendimentos criativos. Utiliza-se da  economia do 

intangível, do simbólico, que se alimenta dos setores criativos, geradores de bens e serviços que 

resultam em produção de riqueza cultural, econômica e social. A economia criativa se estabelece 

nos setores da cultura, do design, da tecnologia, das inovações em quaisquer áreas, gerando novos 

modelos de negócio em todo o mundo. Assim, o Ministério da Cultura publicou a 3ª edição das 

metas do Plano Nacional de Cultura busca, de forma didática e lúdica, traduzir as 53 metas do 

PNC para a sociedade brasileira (MINC, 2015). 

 

Assim, na diversidade dos diálogos, o design pode contribuir coma formação de ideias para tais 

situações, a partir das práticas acadêmicas, promovendo o empreendedorismo social. 

 

 

ESTUDOS DE MODELOS 

 
 Fa.VELA 

 
O Fundo de Aceleração para o Desenvolvimento VELA (Fa.Vela) é uma organização sem fins 

lucrativos criada por um grupo multidisciplinar de profissionais em resposta às questões de acesso 

a oportunidades de crescimento pessoal e profissional para todos na região do Aglomerado do 

Morro do Papagaio (uma das maiores favelas de Belo Horizonte). Os empreendedores sociais 

(Tatiana dos Santos Silva, João Souza, Julio Fessô entre outros) acreditam que podem encontrar 

soluções melhor a qualidade de vida dos moradores da região. Por isso, criaram esse “Fundo de 

capital humano”, intelectual e econômico que, desde 2013, atua na defesa dos direitos ao 

desenvolvimento pleno dos moradores da comunidade. Os integrantes fazem palestras em escolas 

(fugura1), levam suas experiências para além do morro. 

 

Mas, o projeto macro é apoiar moradores de comunidades de baixa renda na construção de planos 

de vida que contemplem a realização dos seus sonhos e a transformação social da comunidade e 

de seu entorno de maneira sustentável e inclusiva. “Queremos ser a VELA que impulsiona a real 

inclusão socioeconômica promovendo as capacidades dos indivíduos e o seu 
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acesso às oportunidades. Os nossos valores são: criar oportunidades, reinventar caminhos, 

intervir para a mudança social, aprender juntos” (MAISFAVELA.ORG, 2016). 

 

Figura 1: Estudo e palestras com a comunidade - Fa.vela. 

Fonte: favela.com, 2016. 

 
 

Os programas de ações em atividades do Fa.Vela são: “PIPA – Programa de Intervenção 

Participativa em Aglomerados”, o programa de comunicação “Fala FA.VELA”, e o de apoio ao 

ensino “FA.VELA Escola”. Em empreendedorismo destaca-se o PIPA, que executa a primeira 

ação com a participação de 15 moradores do Morro do Papagaio. Esse movimento reúne um 

conjunto de estratégias de capacitação, ensino e geração de emprego e renda que são aplicadas em 

um ciclo de formação empreendedora e incubação de negócios/projetos com duração de oito 

meses. Todo trabalho realizado pela ONG é voluntário e, por isso, ela busca parceiros que possam 

contribuir financeiramente com as iniciativas que forem desenvolvidas pelos empreendedores de 

baixa renda do Morro, por meio de campanhas no site da ONG. 

 

Projeto Incluir - EICIS 

 
O Projeto Incluir – Formação em Cidadania e Inclusão Social através do Voluntariado, tem como 

objetivo compartilhar e disseminar o conhecimento, assim como incentivar a formação 

profissional dos cidadãos, proporcionando aos mesmos a oportunidade da inclusão social, em 



I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Fortaleza/CE 

07e08deJulhode2016 
BRASIL 

 

135 

 

 

meio a um ambiente de constantes mudanças. O projeto é fruto do grupo de pesquisa EICIS - 

Empreendedorismo, Inovação, Conhecimento, Inteligência e Sustentabilidade da Universidade  do 

Federal de Minas Gerais - UFMG. Como projeto social, visa à melhoria das comunidades locais e 

regionais, a partir de atividades de voluntariado de extensão acadêmica. 

 

A importância desse projeto em empreendedorismo é a possibilidade de proporcionar formação 

complementar aos cidadãos. Entre os cursos e atividades do projeto, destacam-se as temáticas de: 

português, inglês, espanhol, criação de negócios, educação financeira, direito, informática, 

orientação profissional, saúde, dança. Todo trabalho realizado pela EICIS é voluntário e, por isso 

contam com parceiros como: a Fundação Christiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG, 

Fundação Universitária Mendes Pimentel, entre outros. 

 

O Projeto Incluir, que teve início em 2011, recebe por semestre, aproximadamente 300 alunos e 

20 voluntários para os cursos. Na figura 2, registra-se a aula inaugural do segundo semestre de 

2015,com o acolhimento da Escola de Engenharia da UFMF e do coordenador do projeto, 

Professor Francisco Vidal: "Nada vem por acaso. O caminho para ser um cidadão de bem e de 

sucesso é a educação" . 

 

Figura 2: Aula inaugural do segundo semestre de 2015 - Projeto Incluir 

Fonte: facebook.com/projeto.incluir.eicis, 2015. 
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Librário: Libras para todos 

 
Uma das propostas desenvolvidas a partir de projetos de pesquisas do Centro de Estudos em design 

e Tecnologia da Escola de Design, da Universidade do estado de Minas Gerais, foi o Librário. Essa 

proposta denominada “Librário: Libras na escola e na vida” foi adaptada e enviada para o edital 

do Premio de Tecnologia Social.2015 da Fundação Banco do Brasil (FBB). Em 2015, a FBB 

recebeu 866 inscrições para o concurso, sendo que 154 propostas foram certificadas como 

tecnologia Social e 18 finalistas que concorrem ao prêmio. A Tecnologia Social foi vencedora do 

prêmio na categoria Universidades, com a participação de alunos, professores e parceiros. Esse 

fato culminou no fortalecimento de ações sociais na instituição e ampliou os horizontes dos alunos 

em atividades que acima de tudo visam o melhor para todos. 

 

O jogo “Librário” é constituído de um baralho de pares de cartas, contendo os sinais de Libras e 

as palavras em português, possibilitando o aprendizado de sinais para ouvintes e viabilizando a 

comunicação entre surdos e ouvintes. Essa troca permite o aprendizado de forma divertida, como 

o estreitamento de laços entre a comunidade, onde todos estão incluídos (figura 3). 

 

Figura 3: Oficina do Librário para estudantes e professores da UEMG, 2015. 

Fonte: facebook.com/librariodaarte, 2015. 
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Além do “Librário” com termos do campo semântico generalizado foi criado o Librário da Arte, 

com o campo semântico dos meios da linguagem visual e dos elementos da linguagem visual. O 

campo semântico da arte foi o pioneiro por ser uma área de conhecimento por natureza inclusiva 

e visual, facilitando a aprendizagem da criança surda e ouvinte. O Librário pode ser elaborado  em 

vários contextos semânticos, trabalhados em conteúdos diferenciados das áreas de conhecimentos, 

como Geografia, Matemática, História, Física, Química, entre outros. 

 

Existe uma carência de estudos nesse âmbito de desenvolvimento da Libras, em áreas específicas 

de conhecimento, ou seja, os sinais de termos técnicos. Através de grupos de estudos, a troca de 

conhecimentos e conceitos entre disciplinas como Português e Libras, surdos e ouvintes, pode-se 

catalogar sinais de Libras que ampliam o vocabulário de sinais e possibilita uma melhoria na 

aprendizagem dos surdos. 

 

Neste projeto, são utilizados métodos do design, devido a sua relevância como fomentador da 

cultura material. Por utilizar o design universal ou design para todos, a proposta busca assegurar 

os recursos pedagógicos, que estimulam o desenvolvimento cognitivo e os processos de 

sociabilidade entre todos, preparando o sujeito sociocultural para se integrar e interagir com o 

mundo de forma consciente e independente. 

 

 
ANALISES E REFLEXÕES 

 
Todas as instituições de educação superior, independentemente de sua categoria jurídica, são, antes 

de tudo, organizações a serviço da sociedade, seja pelo compromisso de formar alunos para a 

cidadania e para o mercado de trabalho, seja pela necessidade de oferecer uma contrapartida para 

a comunidade que a abriga. No entanto, a participação de alunos em projetos de sociais incentiva 

a troca de conhecimento e a cidadania. 

 

Busca-se executar estudos, atividades e práticas, através da transdisciplinaridade acadêmica, de 

forma a gerar resultados aplicáveis em inovação para o país, com possibilidade de geração de 

renda. Fava-de-Moraes (2000) relata que as universidades têm papel inquestionável para a 

formação de pessoas qualificadas e para o desenvolvimento socioeconômico de um país, em 

especial “quando fundamentado em uma política científico-tecnológicas articulada no espaço das 
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relações entre universidade, Estado, empresariado e outros setores sociais” (FAVA-DE- 

MORAES, 2000, p.1). 

 

Portanto, nos planejamentos de projetos sociais, que envolvam o empreendedorismo e o 

desenvolvimento de tecnologias sociais, um dos objetivos deve ser o de realizar uma verdadeira 

transformação social, focando em uma comunidade específica e em resultados, como elevação  no 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O monitoramento dos programas sociais poderá 

solucionar questões e formular outras, que inclusive podem gerar novas propostas sociais. 

 

O Fa.Vela, organização sem fins lucrativos criada por um grupo multidisciplinar  de profissionais, 

conta com o apoio de vários parceiros e busca, por meio de capacitações e ações sociais, melhorar 

a qualidade de vida do Aglomerado do Morro do Papagaio. A ONG, gerada por resultado criativo 

de Startup, reúne lideranças que fortalecem o desenvolvimento das atividades locais. Busca o 

financiamento coletivo para viabilizar a realização dos projetos. Atualmente, as plataformas 

crowdfunding representam o meio de inovador de conseguir o capital necessário  para transformar 

um projeto em realidade, seja de produto ou serviço, no mundo físico ou virtual. 

 

O Projeto Incluir – EICIS compartilha e dissemina o conhecimento, proporcionando condições 

para a inclusão social das pessoas que participam dos cursos. O professor Vidal, idealizador da 

proposta, consegue envolver a UFMG, em especial os alunos e professores, que contribuem com 

o serviço voluntário e com a divulgação para captação de recursos. O projeto cresce e se estabelece 

com a inclusão cada vez mais de novos membros. 

 

O projeto Librário: Libras para todos, conquistou um prêmio que fortaleceu a difusão da  proposta 

como recurso para a inclusão do surdo. As oficinas de jogos do Librário estão atendendo escolas 

do ensino fundamental em função dos alunos surdos. Cada vez mais, por meio do jogo lúdico, são 

os surdos que ensinam aos ouvintes com executar os sinais da Libras de forma correta. Ou seja, 

tanto nas escolas com em oficinas de adultos em diversas áreas e condições sociais, são os surdos 

que se destacam e os ouvintes são aprendizes. O projeto está lançando um aplicativo do jogo 

Librário, com vídeos de sinais, que irão facilitar mais ainda no aprendizado. A equipe do CEDTec- 

UEMG busca a integração de outros projetos educacionais que incentivem novas tecnologias 

sociais que possam constituir possibilidades de inclusão social. 
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Os melhores projetos são aqueles que alinham transversalmente diversas ações e concentram-se 

na região onde as instituições de ensino superior se encontram situadas. A implementação de 

programas pulverizados, muito comuns na sociedade brasileira, pode ser ineficaz por não 

transformar, na prática, nenhum dos grupos atendidos. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os modelos de tecnologias sociais e empreendimentos sociais apresentados, são adaptáveis por 

quaisquer cursos acadêmicos ou grupos sociais, com as contribuições do design. As ações sociais 

podem incentivar a gestão de novos empreendimentos sociais, compatíveis à formação  acadêmica 

de jovens profissionais, sejam pelo modelo apresentado pela UFMG ou pela UEMG que visam 

atuar em empreendimentos sociais. 

 

Os exemplos da Região Metropolitana de Belo Horizonte são apenas alguns de tantos  que surgem 

com a participação de instituições acadêmicas e de Organizações Não Governamentais. Sabe-se 

que é possível, por meio da metodologia do design e dos diferentes saberes das comunidades, 

propondo soluções de geração de renda aos futuros profissionais. 

 

Contudo, está surgindo oportunidades diversas de trabalho. O empreendedor social está delineando 

novos meios de trabalho e de solução de problemas coletivos. Ou seja, o objetivo final da iniciativa 

não é apenas a geração de lucro, mas o impacto na sociedade que ela produz. As tecnologias sociais 

e os empreendedores sociais passam a ser agentes de transformação, em modelos que se 

estabelecem na busca pela qualidade de vida para todos. 
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RESUMO 

 

Com o acesso a internet, a quantidade de informação disponível hoje em dia é muito grande. A 

maioria dos estudantes de ensino superior está online durante quase todo o tempo e a dinâmica  de 

aprendizado dessas pessoas costuma ter dois lados completamente diferentes. Na vida cotidiana, 

uma troca constante de informações, redes sociais, diferentes mídias online e tudo o que a 

tecnologia pode oferecer. Em sala de aula, o contraponto. Aulas expositivas, pouca motivação e 

exemplos desconectados da vida real. Este artigo vem descrever uma proposta desafiadora de 

ensino do software estatístico R. Através de exemplos concretos, pesquisa de campo e análise de 

dados, pode ser apresentada a estudantes de graduação uma forma objetiva e instigante de 

aprender. 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação; software estatístico R; aprendizado; análise de dados. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da tecnologia propicia uma grande quantidade de informação para as  pessoas. 

As novas gerações especialmente, que já cresceram usando a internet, conhecem muito bem os 

benefícios que ela pode trazer e estão habituadas a ter acesso à informação de maneira quase 

instantânea. A grande maioria dos estudantes de graduação em engenharia está online durante 

quase todo o tempo e, com isso, a sua dinâmica de aprendizado tem um ritmo muito acelerado. A 

troca de informações é constante, o que faz com que uma pessoa que possua um conhecimento, o 

divulgue para um grupo inteiro rapidamente. As redes sociais permitem que eventos sejam 

divulgados e possibilitam uma constante troca de experiências. As diferentes 
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mídias online proveem recursos como vídeos, áudios e outros, através dos quais as pessoas se 

aprimoram e aprendem, normalmente de forma divertida e objetiva. 

Em sala da aula, há um contraponto. Em muitos casos, as aulas são expositivas e  desinteressantes. 

O ensino paternalista, que estimula o aluno a decorar listas e repeti-las em prova, infelizmente 

ainda é usual nas turmas de engenharia. Não há necessidade de prestar atenção na aula e nem de 

aprender. Apenas decorar e reproduzir, sem compreender o processo. A motivação muitas vezes 

não existe e os exemplos são completamente desconectados da vida real. Infelizmente essa 

descrição é muito mais comum do que deveria e a realidade de muitos cursos acaba fazendo com 

que o aluno não reconheça o que está aprendendo em sala de aula como parte do mundo dinâmico 

em que ele está inserido ao sair dela. 

Este artigo descreve uma proposta desafiadora realizada em sala de aula, no curso de Estatística 

Aplicada, disciplina eletiva do curso de Engenharia de Produção do CEFET/RJ, ministrada por um 

dos autores. 

O objetivo da disciplina é ensinar a linguagem de programação R, através do software RStudio. 

Será descrito o processo de ensino-aprendizagem do curso e para ilustrar como o potencial dos 

estudantes é explorado, serão apresentados alguns resultados de uma pesquisa de campo que foi 

analisada por duas estudantes do curso. 

As ideias centrais do artigo são: mostrar uma experiência didática onde uma metodologia de 

educação estatística é utilizada com sucesso e apresentar resultados concretos em que um curso de 

graduação pode ser suficiente para que alunos de engenharia estejam aptos a realizar análise 

descritiva de dados. 

 

METODOLOGIA 

O objetivo da disciplina de Estatística Aplicada, disciplina eletiva do curso de Engenharia de 

produção do CEFET/RJ, é ensinar a linguagem de programação R, através do software RStudio. 

Trata-se de um software de análise estatística que vem sendo amplamente usado pela comunidade 

científica, e vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. A grande vantagem do 

R é que se trata de um software livre. Com isso, os alunos podem instalá-lo em casa, o que facilita 

muito o estudo da disciplina, porque os alunos não ficam restritos aos laboratórios da faculdade. 
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A metodologia de ensino envolve aulas expositivas, mas também participação ativa dos   alunos, 

utilização de laboratório, pesquisa de campo e análise de dados. Os estudantes atuam em atividades 

em grupo no laboratório, pois nesse tipo de aprendizagem a cooperação é  fundamental. Um aluno 

com mais experiência no software ajuda os demais, o que enriquece o processo de ensino-

aprendizagem. Observe que, neste tipo de atividade, não existe a função de aluno. Todos podem 

ensinar e aprender o tempo todo. Isso faz com que o ambiente seja interessante e prazeroso, e que 

todos sejam movidos pela curiosidade de aprender. Uma atividade feita no curso foi à divisão da 

turma em duplas, com exercícios diferentes para cada dupla. Ao terminar os exercícios, cada dupla 

deveria ajudar as demais. A avaliação seria na correção dos exercícios entregues e também em 

quanto à dupla colaborou. Outro exemplo de atividade é dividir a turma em dois grupos. Cada 

grupo deve contribuir com uma instituição de caridade e os alunos devem reconhecer as qualidades 

de cada colega para conseguir angariar mais fundos. A análise estatística entra em trabalhar com 

os dados da instituição de caridade. 

Não existem exercícios para decorar e nem gabarito para comparar. Analisar dados  requer sempre 

um conhecimento particular referente a cada conjunto de dados. O estudante entende que o bom 

senso é fundamental para a análise, que quanto mais criativo, melhor será o seu desempenho e que 

as horas de estudo refletem diretamente na qualidade do seu trabalho. 

Para mostrar o potencial de um curso dinâmico e interessante, será mostrada uma análise estatística 

realizada por duas estudantes deste curso. 

Foi realizada uma análise sobre a satisfação dos estudantes do segundo, quarto, quinto e sexto 

períodos de engenharia, em relação aos meios de divulgação de notícias no CEFET/RJ.  Para  isso, 

aplicou-se um questionário com 10 perguntas para 106 estudantes da graduação, sendo algumas 

dessas perguntas qualitativas e outras quantitativas. Após a aplicação, foi utilizado o software 

estatístico RStudio, desenvolvido por RSTUDIO TEAM, (2015), juntamente com sua linguagem 

de programação R (amplamente conhecida na literatura, como em DALGAARD, (2002)), para 

construir gráficos e analisar os dados obtidos (MONTGOMERY, RUNGER, (2012), BUSSAB, 

MORETTIN, (2011), DEVORE, (2011)). Observe que este trabalho permite que uma análise da 

comunicação institucional de uma faculdade seja feita, assim como reflexões sobre possíveis 

melhorias em todo o processo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para caracterizar o público que estava sendo estudado, foram feitas análises referentes a gênero e 

períodos. A maioria dos alunos era de engenharia mecânica, aproximadamente 76% dos estudantes 

eram do sexo masculino e 24% do sexo feminino. Em relação aos períodos, houve um equilíbrio 

maior. O questionário foi apresentado a alunos do segundo, quarto, quinto e sexto períodos e a 

frequência relativa foi equilibrada, como pode-se observar na Figura 1. 

 

Figura 1 – Análise descritiva do período 
 

Na Figura 2, podem-se observar quais informações os alunos acham mais importantes. Isso começa 

a mostrar o perfil desejado pelos estudantes na comunicação institucional. Observe que estágio e 

processo seletivo são os mais escolhidos. Entende-se por processo seletivo, iniciação científica, 

projetos de extensão, monitoria e etc. Isso é natural porque estas duas  escolhas refletem 

diretamente na vida acadêmica e profissional dos alunos, uma vez que estão  relacionadas a 

oportunidades que melhoram diretamente a sua experiência. Uma questão interessante é que as 

respostas de um grupo estão sempre associadas ao momento que este grupo 
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está vivendo. Como recentemente no Brasil houve muito incentivo a realização de    intercâmbio, 

este aparece em terceiro lugar, superando a divulgação de palestras. 

Outra análise feita foi em relação ao meio de divulgação considerado mais eficiente pelos 

estudantes. As respostas obtidas retomam a discussão do quanto à tecnologia faz parte da vida 

cotidiana das novas gerações. Observe, na Figura 3, que os três meios de  divulgação considerados 

mais eficientes pelos alunos foram, respectivamente: facebook, site e email.  Mesmo o email acaba 

sendo bem menos escolhido que o facebook, o que deixa claro quanto valor esta ferramenta 

agregou a vida das pessoas. 

 

Figura 2 – Observações mais importantes 
 

 

Para verificar com que frequência a comunicação institucional deve ser atualizada, os alunos 

deixaram claro nesta pesquisa que não acreditam ser necessária uma atualização  diária.  Na Figura 

4, pode-se observar que a grande maioria prefere receber informações semanais. 

Investigações mais profundas foram feitas, como por exemplo, análises cruzadas, onde foram 

avaliadas as informações mais importantes e também a frequência desejada, tanto por gênero, 

quanto por período. Não mostraremos isso aqui, pois o objetivo é utilizar estas informações apenas 

para ilustrar o potencial de um curso ministrado de uma forma em que a participação do aluno é 

sempre muito efetiva. 
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Figura 3 – Eficiência dos meios de divulgação 
 

Figura 4 – Frequência adequada 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou uma proposta de ensino-aprendizagem que está sendo realizada no  curso 

de Estatística Aplicada, disciplina eletiva do curso de Engenharia de produção do CEFET/RJ. O 

objetivo é ensinar a linguagem de programação R, através do software RStudio. 

A metodologia de ensino é voltada para uma participação ativa dos alunos, fazendo com que os 

próprios estudantes atuem como professores, em atividades colaborativas. Neste processo, todos 

ensinam e aprendem conjuntamente. 

Para ilustrar o potencial do curso, foram apresentadas análises estatísticas descritivas realizadas 

por duas estudantes do curso em uma pesquisa de campo com dados reais. 

Com o passar do tempo, certamente outras atividades serão propostas. Além disso, processos 

similares ao aqui proposto podem ser feitos em outras disciplinas, com o objetivo de tornar o 

aprendizado mais dinâmico e interessante. 
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Fazendinha: Empoderamento de pacientes do Sistema de Saúde Mental de Santo André-SP 

através da implementação de um negócio cooperado de alimentação saudável
1
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RESUMO 

 

O projeto Fazendinha, desenvolvido na cidade de Santo André-SP, pela organização estudantil 

Enactus UFABC em parceria com a unidade de terapia e atenção psicossocial do NUPE-Núcleo 

de Projetos Especiais. Essa parceria visa utilizar o potencial desenvolvido na oficina terapêutica 

de culinária para gerar renda através da produção e venda de alimentos saudáveis e prontos para 

consumo. A metodologia utilizada engloba o apoio na criação do plano de negócio com 

capacitações técnicas em áreas específicas e processos administrativos, investimento e 

equipamentos para a produção e o acompanhamento do processo junto com os pacientes. O projeto 

viabilizou o desenvolvimento econômico e organizacional do empreendimento, a criação de canais 

de divulgação e vendas online, criação da identidade organizacional, construção de um plano de 

negócios e um programa de capacitações em informática,  matemática,  gestão econômica e 

atendimento ao cliente, o que permitiu que os pacientes ganhassem confiança e autonomia para 

ampliar e gerenciar o negócio, aumentando a geração de renda e criando novos empregos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Autonomia; empoderamento; saúde mental; alimentação saudável. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O Sistema Único de Saúde, instituído a partir da Constituição Federal de 1988, resultado das lutas 

de classes e sociais pela garantia de direitos à saúde da população brasileira, neste sentido, obteve-

se a garantia de acesso à assistência integral e equitativa à saúde (BRASIL, 2004). A partir de 

então, diversas e relevantes foram as conquistas, especialmente para o âmbito da Saúde Mental, 

culminando com o processo de Reforma Psiquiátrica, diante da mudança da perspectiva de  

tratamento  de  indivíduos  com  sofrimento  mental,  que  eram  segregados  à  hospitais 

 

1 Trabalho apresentado no I SNESEB – I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil realizado de 07 a 08 de 

julho de 2016. 
 

2 Estudante de Graduação do 2º. ano do Curso de Eng. de Gestão do CECS-UFABC, email: veronica.s.maia@gmail.com 
 

3 Estudante de Graduação do 5 º. ano do Curso de Eng. de Gestão do CECS-UFABC, email: guilermepsabino@gmail.com 
 

4 Estudante de Graduação do 3o. ano do Curso de Bacharelado em Neurociência do CECS-UFABC, email: 

thorpe.lucas@gmail.com 
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psiquiátricos que mantinham um tratamento desumano, surgindo assim os Centros de Atenção 

Psicossocial como modelo focal da atenção (BRASIL, 2004). 

 
Segundo a OMS, o Brasil possui 23 milhões de pessoas com transtornos mentais, como 

esquizofrenia, depressão e ansiedade, que são geralmente excluídas do mercado de trabalho. 

Poucos locais como o Núcleo de Projetos Especiais (NUPE) atuam no tratamento desses pacientes 

com o intuito de engajá-los no processo do trabalho através de terapias. 

O NUPE é um órgão público ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Santo André – SP onde 

são promovidos o acompanhamento psicossocial e atividades de cunho terapêutico voltadas aos 

usuários do sistema de saúde mental da região do ABC. Com o lema “Por um mundo onde caiba 

todos nós”, a instituição busca o tratamento e a capacitação de seus pacientes para reintegrá-los na 

sociedade através de suas diversas oficinas, dentre as quais: oficinas de artesanato, horticultura e 

culinária. Atualmente a comunidade do NUPE conta com 64 pacientes com os mais diversos 

quadros psiquiátricos, que se encontram em estágio avançado de tratamento e reinserção social. 

 
Diante da realidade de exclusão socioeconômica dos pacientes do NUPE e da comunidade de 

pacientes do sistema de saúde mental em geral, o Enactus UFABC, entidade estudantil de 

empreendedorismo social da Universidade Federal do ABC ligada à organização global Enactus, 

buscou implementar um projeto para a inclusão social desses pacientes através do trabalho, 

possibilitando a geração de renda e a ressignificação do seu papel na sociedade, o Projeto Teia. 

Como extensão, o Projeto Fazendinha visa o empoderamento, exclusivamente, da oficina de 

culinária, composta por 7 usuários. 

 
METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada englobou o apoio na criação do plano de negócio com capacitações 

técnicas em áreas específicas e processos administrativos, investimento e equipamentos para a 

produção e o acompanhamento do processo junto com os pacientes. 

 
A primeira ação realizada na comunidade foi uma Pesquisa de Hábitos Alimentares aplicado  com 

todos os usuários e funcionários do Nupe. O que trouxe um diagnóstico mais preciso da situação, 

comprovando a relevância e importância de se trabalhar o assunto. 

 
Foram realizadas oficinas de alimentação saudável para disseminação de informações que tangem 

o assunto com profissionais da área. A primeira oficina abordou uma introdução à nutrição, a 

importância de uma alimentação equilibrada, consumo versus gasto de calorias e os prejuízos de 

uma alimentação desequilibrada, explicando as patologias: hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

dislipidemias, depressão, obesidade e quais alimentos evitar em cada uma delas. Houve, também, 

uma explicação de como entender as informações descritas nos rótulos, o que são os alimentos 

diet, light, zero e a importância da qualidade e higiene na manipulação   dos 
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Cozinha Brasil, fornecida pelo SESI, dando mais foco no reaproveitamento dos alimentos. 

 
Em parceria com a Vigilância Sanitária de Santo André, foram realizadas capacitações de 

Manuseio e Higienização dos Alimentos. Além disso, com essa parceria, foi realizada uma vistoria 

para orientação de adequação do local, indo de encontro à criação da cooperativa. 

 
Com a parceria da Fundação Cargill, tivemos um investimento inicial de R$2.500 que foi utilizado, 

principalmente, para compra dos materiais de divulgação e dos equipamentos para aumento da 

capacidade de produção. 

 
Oferecemos aos mais de 13 mil alunos da UFABC, aos usuários, amigos, familiares e funcionários 

de toda rede de Atendimento Psicossocial e aos moradores da região, uma nova opção de 

alimentação saudável, delivery e pronta para consumo, feita de ingredientes naturais e com receitas 

criativas, pensadas por nutricionistas, oferecendo aos consumidores uma alimentação quantitativa 

e qualitativamente equilibrada. 

 

RESULTADOS 

 

Hoje, a oficina gera renda através da produção e venda de alimentos saudáveis e prontos para 

consumo. A Fazendinha Delivery recebe seus pedidos por um formulário disponibilizado no site 

do empreendimento, além de pedidos feitos diretamente por telefone ou WhatsApp 

(http://fazendinhadelivery.com/). Outro canal de divulgação existente para disseminação de 

informação através da marca é o página no Facebook, que com as capacitações de informática com 

foco em marketing digital, serão gerenciadas, totalmente, pelos empreendedores. As  entregas dos 

produtos, também, são feitas pelos próprios usuários. 

 
Todas as atividades são anotadas em livro Ata pelos próprios usuários, facilitando a contabilização 

no final do mês. 

 
Em todas as capacitações foram gerados certificados para os participantes, estimulando ainda mais 

seu compromisso e trabalho. Foi possível ver a aplicabilidade e aproveitamento do que foi 

ensinado nas ações do cotidiano da oficina, o que resultou no progresso do empreendimento. 

 
No primeiro mês, o já projeto proporcionou um acréscimo de renda de até R$ 120,00 por paciente, 

bem como autonomia para realizarem algumas atividades pertinentes ao projeto sem ajuda. Além 

disso, trouxe uma nova visão sobre alimentação para os pacientes e consumidores. 

 
Para o próximo semestre, ocorrerão oficinas abertas para toda rede da Saúde Mental, a venda para 

locais mais afastados (difusão de produtos), conquista de clientes fieis, empoderamento total 

http://fazendinhadelivery.com/
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de, no mínimo, um salário mínimo na renda geral dos participantes. 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A Fazendinha se destaca por ser um projeto ao mesmo tempo inovador e social. Focando 

primeiramente nas pessoas envolvidas, com uma metodologia específica, acredita-se que o projeto 

criará não somente uma cooperativa de alimentação saudável sustentável a longo prazo, mas 

poderá ser escalável à outras comunidades congêneres, sendo referência nesse tratamento a nível 

nacional. 
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RESUMO 
 

Este relato técnico tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de metodologias e técnicas de recrutamento e seleção adequadas para a 

realidade dos negócios sociais de cargos não-remunerados, através do compartilhamento 

da experiência do Time Enactus UFPA com a aplicação da metodologia STAR na fase de 

entrevistas com candidatos; com a realização de Programa Trainee como fase eliminatória 

de candidatos aprovados na entrevista; e com a utilização da técnica Headhunting como 

meio de recrutamento direcionado de candidatos. 

PALAVRAS-CHAVE: Seleção; STAR; Trainee; Headhunting. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Com o surgimento de empresas multinacionais e grandes conglomerados, aliado à 

ampliação do acesso ao ensino superior, a demanda por profissionais qualificados e 

alinhados com a cultura e valores da empresa cresceu exponencialmente. Essa 

necessidade é substancialmente multiplicada quando se trata de empreendimentos ou 

negócios sociais, especialmente aqueles nos quais é essencial a formação de equipes. 

Tal é a situação do Time Enactus UFPA, onde, apesar de nenhum integrante da equipe 

receber remuneração pelo trabalho desempenhado – por se tratar de trabalho  voluntário 

– o recrutamento e seleção de membros desempenha papel importantíssimo para o 

sucesso dos negócios sociais criados e administrados pelo Time. 

No entanto, o fato de nenhum cargo da entidade ser remunerado por vezes acarreta na 
 
 

 

1   Trabalho apresentado no I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil, realizado de 07 a 08   

de julho de 2016. 

 
2      Estudante de Graduação 5º semestre do Curso de Direito da FAD-UFPA, email: advorlet@gmail.com 

 
3 Estudante de Graduação 6º semestre do Curso de Engenharia Civil da FEC-UFPA, email:  

lmcruz.joao@hotmail.com 
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desmotivação e desinteresse dos candidatos, reforçando a necessidade de atrair pessoas 

que compartilhem dos mesmos valores e missão que o Time Enactus UFPA. 

2 CONTEXTO INVESTIGADO 
 

Assim sendo, o contexto investigado por este relato técnico se resume à análise e 

aplicação de diversas modalidades de recrutamento e seleção de pessoal, de tal forma que 

se formasse uma equipe altamente motivada e eficiente, com membros engajados  no 

cumprimento da missão do Time. Para tanto, lembramos que, como bem definiu Idalberto 

Chiavenato (2004, pp. 130-131), o recrutamento e seleção de candidatos nas 

organizações, serve, em suma, para “escolher a pessoa certa para o cargo certo. 

Existe, então, a necessidade de se ter uma seleção objetiva, criteriosa e isenta; o sucesso 

da qual contribuirá para a performance da equipe (ALVES, 2015). Assim, dentre as 

formas de recrutamento e seleção consideradas pela Enactus UFPA, estão a metodologia 

STAR, Programa Trainee e Headhunting. 

3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 

Para entender a importância de uma forma de seleção adequada à realidade da Enactus 

UFPA, comentários acerca de processos seletivos impensados serão traçados. Em 2015, 

os processos seletivos da entidade consistiam em simples entrevistas com os candidatos, 

sem seguir um critério científico rígido adequado. Como consequência, em 2016, a equipe 

reteve menos de 30% dos candidatos aprovados nos recrutamentos de 2015. Determinou-

se, portanto, que o Time Enactus UFPA precisava ter uma metodologia de recrutamento 

e seleção coerente com a filosofia da entidade e eficaz quanto aos membros atraídos. 

4 CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA-SOCIAL 
 

4.1 SELEÇÃO DE CANDIDATOS PELO FORMATO S.T.A.R. 
 

4.1.1 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

Em um mundo globalizado e competitivo é extremamente necessário que as organizações 

se comprometam com a excelência de seus negócios. Para isso vem-se buscando o 

aumento da eficiência de pessoal e é por isso que hoje o processo de seleção é utilizado 

como estratégia, pois tem o objetivo de atrair e reter talentos para a organização. 

Segundo Chiavenato (2008, p. 68), o processo de seleção busca entre diversos candidatos 

aqueles que são mais adequados aos cargos existentes na organização, visando manter ou 

aumentar a eficiência e desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização. No 

fundo, está em jogo o capital intelectual da organização que a seleção deve preservar ou 

enriquecer. 
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Mas que metodologia de seleção seria melhor empregada para que ocorra a maximização 

dos resultados da organização? Dentre muitos métodos, a seleção por competências está 

sendo usada com bastante frequência pelos profissionais de recursos humanos, isso 

porque o mercado de trabalho está exigindo muitas competências comportamentais além 

do conhecimento técnico. 

O termo competência é definido pelo conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, 

o famoso “CHA”. O conhecimento são as competências técnicas, a habilidade e  a atitude 

são as competências comportamentais. Dentro das empresas, é realizado um mapeamento 

das competências para cada cargo e as competências organizacionais, que são definidas 

pela missão, visão e valores da organização (LEME, 2005, p. 15). 

Após o mapeamento a organização consegue definir quais são as competências essenciais 

para buscar a excelência, e estas são consideradas como sustentadoras da organização. 

Harb (2001, p. 20) afirma que este tipo de competência pode proporcionar à organização 

um diferencial competitivo, possibilitando o surgimento de novas oportunidades no 

mundo dos negócios. 

Geralmente, a seleção por competência é utilizada nos candidatos que possuem algum 

tipo de experiência anterior, pois o avaliador tenta constatar a presença de competências 

com exemplos das atividades anteriores. Segundo Leme (2007, p. 19), o papel  da seleção 

vai além de identificar o candidato ideal para uma vaga que foi aberta. Ele tem um desafio 

que é perceber se os valores do futuro colaborador são compatíveis com os valores e 

cultura organizacional. 

Mas para que este processo de seleção ocorra eficientemente é necessário que o 

selecionador tenha algumas competências, como por exemplo a habilidade de discutir, 

compreender e avaliar as características dos candidatos. Portanto, é possível constatar que 

a seleção por competência é um método que contempla experiências vividas de forma 

concreta, oferecendo a possibilidade de “prever” o comportamento do candidato dentro 

da organização e ter conhecimento das competências já existentes e as que  podem ser 

desenvolvidas. 

4.1.2 RELATO-METODOLOGIA DO PROCESSO DE SELEÇÃO POR S.T.A.R. 
 

Para corrigir os erros ocorridos nos processos seletivos organizados pela entidade em 

2015, o Time Enactus UFPA buscou métodos que já são utilizados com sucesso no mundo 

todo, sendo que o que foi encontrado em sua maioria envolvia entrevistas, testes e centros 

de avaliações. 

A entrevista tem como objetivo captar a atenção dos ouvintes com perguntas para 

descobrir informações que sirvam para inserção do candidato na vaga, ou seja, é 

basicamente um jogo de questionamentos. E é durante a entrevista que o candidato  tem 
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a oportunidade de argumentar sobre suas experiências e defender a sua candidatura ao 

cargo. 

Ainda, segundo Leme (2007), é na entrevista que podemos perceber o comportamento do 

próprio candidato, e não de uma equipe ou colega com quem ele trabalhou. Visa, então, 

conhecer a experiência do candidato: apenas sua experiência será importante para 

deslindar o processo seletivo; a forma como outras pessoas agiram não podem influenciar 

a conclusão. 

Sabendo disso, escolheu-se o método “STAR”, pois é neste que induz o candidato a 

dissertar apenas sobre o que foi perguntado, sobre o comportamento por ele 

desempenhado naquela situação e qual o resultado gerado por aquela atitude. Em outras 

palavras, a metodologia estimula o candidato a relatar situações vivenciadas, tarefas, 

ações e resultados alcançados nas situações perguntadas. 

Um exemplo de um questionamento feito em entrevista é o seguinte: “Descreva um 

momento em que você antecipou problemas potenciais e desenvolveu medidas 

preventivas”. Podemos dizer que esta pergunta induz o candidato a relatar alguma 

situação passada; possibilitando que possamos identificar se o candidato, no caso 

relatado, possui proatividade para intervir em alguma situação-problema e senso de 

inovação para buscar soluções que prevenissem ou mitigassem o surgimento do 

problema. 

A proatividade e o senso de inovação são as competências que a pergunta citada tenta 

salientar. Assim, dependendo do perfil buscado pela organização, são características que 

podem ser prioridades ou apenas um diferencial para o candidato. 

No caso específico da Enactus UFPA, após um estudo das necessidades do time, 

destacando assim as principais competências que o membro de um time Enactus  precisa, 

também levando em consideração as peculiaridades presentes no time da  UFPA. Com 

isso, elencou-se como competências essenciais o nível de motivação, proatividade e 

trabalho em equipe apresentado pelo candidato em suas situações relatadas na entrevista, 

mas isso sem deixar de lado outras várias competências que foram diferenciais 

importantes para o resultado final do processo de seleção. 

4.1.3 RECOMENDAÇÃO 
 

Vale ressaltar a importância do método “STAR” nas entrevistas para um bom processo 

seletivo. Entretanto, não se pode esquecer que são necessárias outras etapas no  processo, 

para assim conhecer melhor o candidato e reduzir o risco de fazer qualquer julgamento 

precipitado. Ciente disso, o Time Enactus UFPA incluiu no seu recrutamento uma 

segunda fase, aliada ao uso da metodologia STAR: o Programa Trainee. 

4.2 PROGRAMA TRAINEE COMO FASE DE SELEÇÃO DE MEMBROS 
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4.2.1 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

De imediato, lembramos do tratamento dado ao aprendizagem e treinamento de adultos 

pela andragogia, que defende que o “adulto” aprende os conceitos e habilidades desejadas 

se forem concretamente aplicáveis para ele. Isto é, a andragogia entendia que o “adulto, 

para aprender, deve fazer” (SANTOS, apud NERI (org.), 2005, p. 18). Partindo deste 

pressuposto, entendeu-se que, para apurar, com maior grau de certeza, as competências e 

conhecimentos dos candidatos, deveria inseri-los na cultura da entidade, através de um 

programa Trainee. 

Assim como a metodologia STAR funcionava como método de seleção por competências, 

o Programa Trainee também analisava as competências do candidato, e para a mesma 

finalidade. A distinção reside no fato que a forma de entrevistas STAR apenas possibilita 

a escolha de candidatos com base nas competências concretamente demonstradas no 

passado, e não determina com precisão se o candidato possui tais competências na 

atualidade. Já o Programa Trainee surge para complementar a seleção por competências 

com um treinamento de competências. 

Como nos lembra Aguinaldo Neri (2005, p. 47), a inserção de candidatos em programas 

de treinamento de competências deve se valer, o máximo possível, das práticas on-the- 

job. Neste programa, os candidatos recebiam treinamentos direcionados aos cargos as 

quais almejavam (nos departamentos de Marketing, Projetos, Gente e Gestão, etc.), e 

teriam que cumprir certas atividades relacionados a tais cargos. Sendo assim, o 

desempenho dos candidatos no cumprimento de tais atividades funcionava como  critério 

de seleção dos mesmos. 

Na medida em que se coloca a gestão e treinamento de competências como forma de 

seleção de pessoal, há de se lembrar que tal medida não integra a esquematização usual 

da seleção de membros. É o que Chiavenato (apud CORADINI e MURINI, 2009, p.  66), 

observa: as fases mais comuns a um processo seletivo se resumem à análise curricular; 

testes; entrevista; verificação de referências e dinâmica de grupo. 

No entanto, a escolha pela integração do sistema Trainee ao processo seletivo encontra 

respaldo na crescente utilização da prática de contratação de colaboradores que tenham 

passado por período prévio de trainee em empresas e organizações. 

Outro instituto semelhante é o estágio probatório, utilizado no setor público brasileiro. 

No estágio probatório, o servidor público que tenha sido previamente aprovado em 

concurso público para o cargo, passa por um “lapso de tempo no qual a aptidão e 

capacidade do servidor serão avaliadas” conforme critérios previamente definidos 

(COSTA, 2014). 

4.2.2 RELATO-METODOLOGIA DO PROGRAMA TRAINEE 
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Visando detectar as competências e habilidades que os candidatos possuíam no plano 

concreto, foi pensado e aplicado o I Programa Trainee do Time Enactus UFPA no ano de 

2016. 

Assim sendo, o Programa Trainee separava os candidatos aprovados na fase prévia de 

entrevista e dinâmica de grupo em equipes de Trainees, que eram monitoradas e avaliadas 

por mentores, de forma continuada. Cada equipe recebia uma lista de tarefas ou desafios 

que deveriam ser integralmente cumpridos, e que consistiam em atividades próprias das 

diversas áreas da entidade, como Marketing, Gente e Gestão e Projetos. Cada candidato 

passava por várias avaliações, e, ao final do programa, os trainees com  o melhor 

desempenho individual eram selecionados para integrar o Time Enactus  UFPA. 

Fazendo jus ao nome, os critérios de avaliação do Programa Trainee consistiam nas 

competências demonstradas pelo candidato, como liderança, proatividade,  comunicação, 

criatividade e engajamento com a missão do Time. Se concretizou, portanto, não somente 

o treinamento de competências, mas também a seleção por competências. 

Dentre as atividades a serem realizadas pelos trainees, destacamos a confecção de 

logomarcas para determinados projetos sócio-empreendedoras do Time Enactus UFPA, 

habilidade que demonstraria a criatividade do candidato; e a formação de parcerias 

estratégicas para o Time ou para algum projeto, onde se mostraria a proatividade e 

comunicação do candidato. 

4.2.3 RECOMENDAÇÃO 
 

Portanto, há de se salientar a importância de integrar a metodologia STAR a um Programa 

Trainee eficiente, de tal modo que se possa averiguar as competências e habilidades de 

cada candidato da maneira mais clara e isenta possível. Esse modelo de seleção tem se 

mostrado eficaz em recrutar e escolher membros altamente competentes, que 

compartilham dos valores e da filosofia da entidade, sendo aptos a desenvolver as 

atividades necessárias para se cumprir o objetivo do Time Enactus UFPA. 

4.3 SELEÇÃO DE CANDIDATOS PELO PROCESSO DE HEADHUNTING 
 

4.3.1 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

Para que as organizações consigam realizar os melhores processos com alta efetividade 

na obtenção de seus resultados, são necessárias as melhores pessoas. Com o intuito de 

encontrar os melhores candidatos, as empresas contam com seus setores de recursos 

humanos, terceirizam empresas especializadas para atender à demanda ou até mesmo 

contratam os chamados headhunters, termo em inglês que remete a “caçador de cabeças”: 

um profissional especializado em encontrar as melhores pessoas para   ocupar 
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um determinado cargo dentro de uma empresa. O processo de recrutamento e seleção 

feito por meio desse profissional é chamado de Headhunting (OLIVEIRA, 2001). 

A prática de Headhunting pode ser definida como a prestação de serviços  (Recrutamento 

e Seleção) destinados à identificação, atração e avaliação de profissionais especializados 

e/ou executivos para postos estratégicos,  independentemente de sua área de atuação. 

Nesta modalidade, a procura e seleção de pessoas para posições-chave passa a ter 

dimensões estratégicas e deve ser muito bem planejada para que sejam alcançados os 

objetivos pré-definidos pelo contratante. Sua forte e marcante característica é reconhecida 

pela conduta específica de rastreamento e busca de talentos no mercado de trabalho, 

considerando em seu arcabouço, técnicas para rastrear profissionais que já estão 

trabalhando. Pode-se dizer, que a ousadia, o planejamento, a criatividade e o sigilo são as 

principais características comportamentais do profissional que atua com Headhunting 

(ALENCAR, 2008). 

4.3.2 RELATO-METODOLOGIA DO PROCESSO DE SELEÇÃO POR 

HEADHUNTING 

O Time Enactus UFPA desenvolveu o I Processo Headhunting como forma de seleção 

direcionada para novos membros. Realizado pouco tempo depois do Processo Seletivo 

Geral, optou-se pelo headhunting devido à necessidade do preenchimento de vagas 

específicas do quadro de membros do time, que é a grande especialidade desse tipo de 

processo. 

As vagas a serem preenchidas foram nas áreas de marketing e de projetos, 

respectivamente para Membro de Projetos (duas vagas) e para Gerente de Design e Mídias 

Sociais (uma vaga), somando, ao total, três vagas disponíveis. 

Para o preenchimento dessas vagas, se fez necessária uma pesquisa aprofundada acerca 

de quais cursos de graduação os candidatos deveriam estar matriculados. Tal pesquisa  se 

motivou pelo fato do trabalho desenvolvido pelos membros de projetos e pelo gerente de 

Design e Mídias Sociais requerer, respectivamente, conhecimentos específicos em 

administração, e em softwares de edição de imagens e vídeos, além de habilidades de 

divulgação de conteúdo em mídias sociais. 

Como forma de atrair candidatos especializados nas habilidades e competências  exigidas 

pela entidade, os membros da entidade se responsabilizaram pela convocação de pessoas 

cujo domínio dos conhecimentos exigidos pelo Time Enactus UFPA já era  de sabido. 

Assim sendo, todos os candidatos aos cargos disponibilizados possuíam as características 

desejadas, facilitando a seleção dos novos membros. 

O processo, seguindo o edital disponibilizado pelo Time Enactus UFPA, se deu em três 

fases, todas de caráter eliminatório. A primeira etapa consistiu na validação e 

homologação das inscrições realizadas pelos candidatos. A segunda etapa    consistiu no 
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cumprimento de desafios relacionados às vagas ofertadas, para que os avaliadores 

pudessem ter mais informações sobres a maneira de lidar com as mais diversas  situações 

que eles poderiam encontrar no cargo a que estavam se aplicando. Por fim, a terceira e 

ultima etapa do I Processo Headhunting foi constituída de uma entrevista individual (pelo 

método STAR) com os candidatos que passaram pelas duas etapas anteriores e uma 

dinâmica de grupo, em que se pôde avaliar as competências e habilidades necessárias 

imprescindíveis para um membro Enactus. 

4.3.3 RECOMENDAÇÃO 
 

Em comparação com o processo seletivo geral (STAR e Programa Trainee), o 

headhunting tem algumas vantagens perceptíveis, tais como: maior rapidez e eficiência. 

É ideal, portanto, para momentos em que se faz necessária certa urgência para 

preenchimento de vaga e/ou seja necessária alguma habilidade ou conhecimento 

específico. Porém, deve-se ter real convicção da necessidade, pois um headhunting pode 

não detectar, em um primeiro momento, candidatos com habilidades que, a longo prazo, 

teriam um custo x benefício maior que um candidato selecionado apenas pelo 

conhecimento específico. Ou seja, um headhunting não é adequado quando competências 

mais gerais são preferidas, como facilidade de trabalho em equipe, bom senso de 

organização e comprometimento para entregar atividades no prazo estabelecido. 

5 CONCLUSÃO 
 

O método de seleção de candidatos por competências surgiu para modernizar e adequar 

as organizações ao novo cenário que o mercado de trabalho está vivendo. Sempre  buscar 

candidatos mais dinâmicos e condizentes com o perfil da organização fez com que 

competências comportamentais passassem a ter mais peso que as competências técnicas. 

Para um time Enactus, o candidato que possui motivação para trabalhar por um mundo 

melhor, já o torna mais propício a buscar conhecimentos necessários e que ainda não 

possui, e sempre trabalhar para alcançar bons resultados. Ou seja, uma competência 

comportamental pode ter maior importância para uma organização e menor importância 

para outra. 

Tais competências encontram a sua avaliação prática no Programa Trainee, que aliava, de 

forma eficaz, as habilidades propostas pelo candidato às exigências do Time Enactus 

UFPA. Dessa forma, o treinamento e seleção por competências – descritas na entrevista 

pelo método STAR e comprovado no Programa Trainee – tem se demonstrado a 

metodologia mais adequada para o recrutamento e seleção de colaboradores voluntários 

em negócios sociais. 
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Por final, tomando como base o objetivo que se tem ao se realizar um processo de 

headhunting – o de buscar e selecionar candidatos com competências comportamentais  e 

conhecimentos técnicos para uma vaga específica requerida por determinada empresa ou 

instituição –, o processo organizado e aplicado pelo Time Enactus UFPA foi bem- 

sucedido. Isto posto, as vagas disponibilizadas foram preenchidas por candidatos que 

atenderam as expectativas exigidas no edital de forma eficiente e com rapidez, 

complementando, de forma eficaz, o Processo Seletivo Geral. 
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RESUMO 

 

Conforme a necessidade de contribuir no fortalecimento do programa P1+2 e viabilizar a melhoria 

na qualidade de vida do agricultor rural, a presente pesquisa teve como objetivo apresentar o 

impacto econômico com empoderamento de famílias que residem em comunidades do município 

de Iguatu-CE beneficidas pelo Projeto Mudas, o mesmo foi executado nestas comunidades pelo 

time Enactus IFCE Iguatu no ano de 2016, com um sistema de irrigação de baixo custo, além do 

planejamento executado e manejo sustentável empregado na produção que priorizam cultivo 

durante todo ano com a quantidade de água disponível. 

 

PALAVRAS-CHAVE: emissor alternativo; irrigas; manejo de irrigação; economia. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O semiárido nordestino é caracterizado por uma má distribuição das chuvas, com um índice 

pluviométrico que varia de 200 a 800 milímetros anuais, além das altas taxas de evapotranspiração, 

características que aliadas definem o clima da região com o fenômeno natural das secas que 

ocorrem periodicamente. 

 
A tendência é de haver uma maior frequência e severidade das secas e do calor, condições 

que podem limitar significativamente o desenvolvimento e o rendimento dos cultivos das 

famílias agricultoras, fazendo necessárias mudanças no manejo e práticas da produção 

agrícola (NICHOLLS & ALTIERI, 2012). 
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A agricultura é o meio de geração de renda de muitas famílias que sobrevivem do campo, 

e a baixa disponibilidade de água no semiárido brasileiro tem se tornado um obstáculo à 

permanência dessas famílias no meio rural que buscam melhores condições de vida. “Contudo, é 

reconhecido que a região dispõe de potencial a ser melhor explorado para o desenvolvimento de 

suas populações” (PAN BRASIL, 2004). “Nesse sentido, pesquisas apontam que para resolver o 

problema hídrico do Semiárido brasileiro, a água de chuva deve ser considerada tão ou mais 

importante que as outras fontes de água disponíveis” (GHEYI et al., 2012). Schutte (2012), afirma 

que captação de água em áreas de terra seca permite o cultivo de terras e melhora a produtividade 

hídrica dos cultivos. 

 
O déficit hídrico é uma realidade, por isso se faz necessário lidar com a questão do 

armazenamento e aproveitamento da água por meio de tecnologias de convivência com o 

semiárido. Essas tecnologias, como as cisternas de placa e outras técnicas de economia de 

água, possibilitam que as famílias se preparem para a chegada das chuvas e armazenem 

água para consumo e para produção (CARDOSO, 2013). 

 

Para fortalecimento do convívio com o semiárido, diversas tecnologias sociais tem sido 

desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos. “Uma tecnologia social compreende a introdução 

de técnicas reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas 

soluções de transformação social” (COSTA, 2013). “Está baseada na disseminação de soluções de 

baixo custo e de fácil reaplicação, para problemas voltados á demandas do cotidiano, considerando 

a participação coletiva no processo de desenvolvimento” (FBB, 2015). 

Das tecnologias existentes e utilizadas na região semiárida, tem as cisternas dos tipos 

Calçadão e Enxurrada do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). Neste programa o 1 significa 

terra para produção, enquanto o 2 corresponde a dois tipos de águas: a potável para consumo 

humano, a exemplo das cisternas do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), e a água para 

produção de alimentos. Programa criado em 2007, sobre a necessidade de mobilizar as famílias do 

campo para promover ações inovadoras nas práticas de manejo, principlamente as que aproveitam 

a água das chuvas para a produção de alimentos. 

 

O P1+2 é um projeto de formação e mobilização social para convivência com o Semiárido 

brasileiro, que tem como objetivo estratégico, assegurar à população rural o acesso a terra 

e à água, tanto para consumo dos animais e das famílias, como para produção de alimentos 

para o consumo familiar (GNADLINGER et al., 2007). 
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têm contribuido na permanência das famílias no campo, segurança alimentar e nutricional, ainda 

há necessidade de introduzir tecnologias pautadas na capacitação e acomponhamento dos 

agricultores para o uso sustentável da água de acordo com a produção utilizada. 

 
Há necessidade de melhor acompanhamento técnico de cunho pedagógico quanto ao uso 

racional e eficiente da água da cisterna do P1+2, de forma que a água seja administrada e 

dimensionada corretamente às culturas e criações de animais, para que o recurso água não 

venha a faltar no período de estiagem (FERREIRA et al., 2015). 

 

Conforme a necessidade de contribuir no fortalecimento do programa P1+2 e viabilizar a 

melhoria na qualidade de vida do agricultor rural, a presente pesquisa teve como objetivo 

apresentar o impacto econômico com empoderamento de famílias que residem em comunidades 

do município de Iguatu-CE beneficidas pelo Projeto Mudas, o mesmo foi executado nestas 

comunidades pelo time Enactus IFCE Iguatu no ano de 2016, com um sistema de irrigação de 

baixo custo, além do planejamento executado e manejo sustentável empregado na produção que 

priorizam cultivo durante todo ano com a quantidade de água disponível. 

 

METODOLOGIA 

 
A pesquisa foi realizada no segundo trimestre de 2016, período em que estava sendo 

executado do Projeto Mudas pelo time Enactus IFCE Iguatu nas comunidades de Aroeiras e Riacho 

da Areias, situadas na Região Centro-sul do estado do Ceará, mais precisamente no município de 

Iguatu, entre as coordenadas geográficas 6°23’36’’ a 6°23’57’’ S e 39°15’15’’ a 39°15’30’’ W 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização do município de Iguatu, Ceará 
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Figura 1 – Localização do município de Iguatu, Ceará 

 

Nessas comunidades, praticamente todas as famílias sobrevivem da agricultura e pecuária, 

locais que compõem a região que tinha grandes cultivos de culturas anuais, como arroz, milho e 

feijão, por serem comunidades próximas ao Açude do Orós, o segundo maior reservatório do estado 

Ceará, situado na sub-bacia do Alto Jaguaribe que vem tendo decréscimo em seu volume 

armazenado, devido as precipitações pluviométricas abaixo da média histórica nos últimos 4 anos 

sucessivos (2012-2015), e fato vivenciado em 2016, ano da presente pesquisa, comprometendo a 

prática das atividades agrícolas, principalmente a dos agricultores familiares. 

Com o déficit hídrico, os agricultores buscaram outras alternativas, como a produção de 

culturas de ciclo curto (hortaliças), sendo então comunidades contempladas pelo programa P1+2 

no ano de 2013, com cisterna de placas de 52 mil litros, que é também denominada de “cisterna do 

tipo calçadão”, contruídas por meio de convênios firmados entre o Instituto Elo Amigo, o MSD 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e a ASA (Articulação Semiárido 

Brasileiro). São reservatórios construídos semienterrado de forma cilíndrica, em placas pré- 

moldadas de cimento, com capacidade de 52 mil litros, esse reservatório está ligado a um calçadão 

com 200 m², construído em alvenaria, o qual serve como área de captação da água das chuvas 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Cisterna do tipo calçadão no sítio Aroeiras, Iguatu, Ceará 

 
 

A falta de assistência técnica nessas comunidades, o manejo inadequado empregado, com 

o fornecimento de água às culturas de forma bastante variável em frequência e volume, sem 

qualquer mecanismo do controle de volume aplicado, a falta de organização e estrutura, limita a 

produção, principalmente no período de escassez com a falta de água nas cisternas. 

Diante desses pressupostos, o Projeto Mudas beneficiou 6 agricultores dessas 

comunidades, 5 residentes no sítio Aroeiras e 1 no sítio Riacho da Areia, sendo que 4 possuíam 

algum tipo de cultivo, e desses 4, apenas 2 agricultores produziam para o consumo da família e 

comercilização, de onde obtém sua fonte de renda. 

Antes da implantação do projeto, foi realizado relatórios de avaliação por meio de 

entrevistas com os agricultores, que permitiram analisar as condições e necessidades observadas 

em campo. A primeira iniciativa tomada foi o planejamento para produzir durante todo ano com a 

quantidade de água disponível. Para isso, foi feita uma padronização de acordo com as condições 

climáticas da localidade, através dos valores de evapotranspiração de referência provável (ETo) 

em probabilidade de ocorrência em 75%, calculada pelo método de PenmanMontheith (FAO56) 

para as condições de Iguatu, de acordo com o trabalho de Arraes et. al, (2009), como mostra a 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Probabilidades mensais de ocorrência em 75% da ETo para Iguatu-CE 

Mês Probabilidade da ETo (mm) 

Janeiro 134,4 

Fevereiro 138,2 

Março 130,4 
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ETo 

Abril 122,7 

Maio 117,2 

Junho 124,1 

Julho 135,5 

Agosto 155,2 

Setembro 177,4 

Outubro 177,6 

Novembro 177,9 

Dezembro 161,4 

Fonte: Arraes et. al, (2009) 
 

Outro fator observado é a duração do període seco. O clima da região é do tipo BSw’h’ 

(Semiárido quente), de acordo com a classificação climática de Köppen, caracterizado pela 

insuficiência das chuvas, com temperaturas elevadas acarretando numa forte evaporação, e tendo 

apenas duas estações climáticas bem definidas durante o ano, chuvoso e seca, sendo que a última 

pode durar de 7 a 8 meses. 

Para obtenção do tamanho da área (m²) a partir do volume armazenado (m³), com valor de 

maior ETo mensal (m) e período de escasses em meses, utilizou a equação a seguir: 

 

VOLcist 

 
Onde: 

Amáx = 
máx × P 

Amáx: tamanho da área de produção (m²); VOLcist: volume armazenado na cisterna (m³); ETomáx: 

evapotranspiração máxima mensal (m); P: período de escassez (7 a 8 meses). 

 

Projeto Mudas utilizou em sua metodologia, um sistema de irrigação de baixo custo, como 

um dos objetivos, levar ao pequeno agricultor um sistema de irrigação de microaspersão com 

emissor alternativo (PIROTEC) que tem um custo em torno de 7 centavos, confeccionado a partir 

de materiais simples, com arame, palito de pirulito e prego (Figura 3), o que reduz 

significativamente o custo de implantação deste sistema, além do auxílio de um equipamento capaz 

de indicar a umidade do solo, o Irrigas, “um equipamento de baixo custo e de fácil manuseio” 

(COELHO et. al, 2013) desenvolvido pela Embrapa, que indica o momento ideal para irrigar e 

quanto deve irrigar, possui um custo de 8 a 10 reais o seu valor artesanal, pois é produzido com 

vela porosa de filtro, mangueira transparente e uma seringa. 



 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Emissor alternativo (PIROTEC), e seu funcionamento no sistema de irrigação 
 

Esse sistema de irrigação utilizando o emissor alternativo (PIROTEC), oferece vantagens 

no seu baixo custo e ainda no manejo de aplicação da água. O Irrigas é utilizado para obter 

eficiência no manejo da irrigação, em auxiliar no momento ideal de irrigar e tempo de aplicação 

de água feita pelo sistema. O uso desse sensor artesanal de umidade seguiu toda a metodologia 

estabelecida pela Embrapa. 

O Irrigas construído artesanalmente (Figura 4), é composto de duas partes principais, uma 

cápsula porosa (vela de filtro comum) e uma cuba de leitura (seringa com capacidade de 10 a 20 

ml), conectados por um tubo plástico flexível (mangueira do tipo espaguete de cristal, feito à base 

de PVC ou silicone, com diâmetro de 5 a 7 mm). A cápsula é a parte do Irrigas que fica enterrada 

no solo junto às raízes, depois de instalada, que entra em equilíbrio com a água do solo em poucas 

horas, a cuba de leitura é a parte que fica para fora do solo, conectada à cápsula pelo tubo flexível, 

é a cuba de leitura que utilizamos, com a ajuda de um copo de água, para ver se há ou não umidade 

suficiente no solo. 
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Figura 4 – Irrigas construído de maneira artesanal, e Irrigas comercializado pela Hidrosense 

 

A leitura é feita introduzindo a cuba de leitura dentro de um frasco transparente com água. 

Ao fazer isso, a água tende a ocupar o espaço no interior da cuba, forçando o nível a subir até se 

igualar com o nível da água no copo. Se isso acontecer, ou seja, se o nível da água subir, significa 

que o solo está “seco”. Mas, se o nível não subir, mesmo mantendo a cuba imersa no copo com 

água, por alguns segundos, quer dizer que o solo ainda está “úmido”, ou seja esse procedimento é 

essencial para ter informação sobre quando irrigar. 

“O manejo da irrigação consiste, portanto, em determinar o momento de irrigar e uma vez 

decidido a irrigar, é necessário determinar o tempo de irrigação” (COELHO et. al, 2013). Para 

tornar mais sustentável e econômico, foi instalado em cada área de produção dois Irrigas em 

profundidades diferentes, funcionando da seguinte forma: o mais fundo instalamos primeiro, 

cavando um buraco até a profundidade que chega as raízes da planta, a cápsula é colocada deitada 

no fundo do buraco, deixando parte do tubo plástico com a cuba de leitura para fora, e colocada 

terra fofa por cima, tomando o cuidado de compactar levemente a terra com a mão para que a 

cápsula fique em perfeito contato com o solo, o Irrigas mais raso vai ser instalado aproveitando o 

mesmo buraco, completar o buraco com terra até a sua metade, ou seja, a metade da profundidade 

das raízes da planta, da mesma forma que o primeiro, colocamos terra por cima da cápsula, até 

nivelar na altura do canteiro. 
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Usando a leitura dos dois Irrigas é possível saber a quantidade de água aplicada, usando da  

seguinte forma: a primeira irrigação é feita deixando o tempo de funcionamento que o produtor 

deseja. Ao final da irrigação, o Irrigas raso irá apontar que o solo está “úmido”, se depois desse 

tempo o Irrigas raso ainda indicar que o solo continua “seco” é porque o tempo de irrigação foi 

pequeno. Nesse caso, deve aumentar o tempo da próxima irrigação. No dia seguinte à irrigação 

deve ser feita a leitura do Irrigas profundo, se este também indicar que o solo está “úmido”, quer 

dizer que aplicou água em excesso, nesse caso é preciso reduzir o tempo das próximas irrigações. 

“Para evitar o desperdício de água e energia, bem como as perdas de nutrientes, o agricultor deve 

conhecer o momento de irrigar e a quantidade de água a aplicar na irrigação” (COELHO et. al, 

2013). Quando o tempo de irrigação for suficiente para que os Irrigas raso aponte que o solo está 

“úmido” e os profundos indiquem que o solo está “seco” é porque o tempo está bem ajustado. É 

ilustrado na Figura 5 a maneira de instalação do Irrigas. 

 

Figura 5 – Modo de instalação dos dois Irrigas para o manejo de aplicação da água 

Fonte: Marouelli et. al, (2015) 

 

Após o dimensionamento da área de produção das famílias beneficiadas, foi realizado o 

levantamento da área para implantação e ampliação das hortas com sistemas de irrigação, a tabela 

2 mostra os materias utilizados na implantação do sistemas de irrigação e investimento empregado. 

Vale resaltar que os agricultores contemplados com programa P1+2 também receberam na época, 

um kit para irrigação, com caixa d’água (500 L), motobomba de 1/2 CV (Cavalo Vapor) e 

mangueiras, este último utilizado para outros fins por alguns dos produtores, já não tinham mais 

utilidade para a irrigação. 
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Tabela 2 – Materiais utilizados e investimento dos sistemas de irrigação implantados 

MATERIAIS 
PREÇO UNIT. 

 
UNIDADE 

CUSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valores reais de acordo os preços de mercado da cidade de Iguatu, Ceará. 

 

RESULTADOS 

 
Portanto, com o dimensionamento da área de produção com base manejo de irrigação, pela 

razão de volume armazenado na cisterna e lâmina total aplica no período seco (7 meses) de acordo 

com o maior valor de ETo mensal, utilizando a pior situação, mês de novembro (177,9 mm) como 

garantia. Na maioria das vezes se utilizam como parâmetro de dimensionamento em sistemas de 

irrigação, valores máximos ou médios de evapotranspiração. 

Deste modo, para o agricultor produzir durante todo ano ele poderá que ter no máximo 40 

m² de área sendo produzindas simultaneamente com o volume armazenado na cisterna (52 m³), 

considerando a recarga no período chuvoso. 

Após a implantação do Projeto Mudas nas comunidades, com manejo aplicado nas hortas, 

as áreas de produção tiveram aumento médio em 493% por agricultor, conforme é mostrado na 

Figura 6. Diante disso, os agricultores tem a capacidade para tomar decisões na sua produção te 

acordo com essa informação técnica, visando as questões econômica e sustentável, com a garantia 

de renda de sua produção não só no período chuvoso, mas durante todo o ano. 

 (R$)  (R$) 

TÊ TRIPLO AGOJET 3/4" 2,27 29 65,83 

TÊ TRIPLO P/ MANGUEIRA 3/4" 3,08 4 12,32 

REGISTRO ESFERA P/ MANGUEIRA 3/4" UNIFORTE 5,50 6 33,00 

REGISTRO IMPLEBRAS UNIÃO 16MM 3,88 29 112,52 

JOELHO DUPLO P/ MANGUEIRA 3/4" 1,21 3 3,63 

UNIÃO P/ MANGUEIRA 3/4" 0,88 4 3,52 

MANGUEIRA POL. 3/4 X 1.5MM (m) 0,90 65 58,50 

TUBO PELBD DN16 DANFLOR (m) 0,56 195 109,2 

ADAP ROSCA EXTERNA 3/4 AGROJET 0,84 3 2,52 

LUVA SD MISTA 25 X 3/4" MARROM PLASTILIT 0,84 3 2,52 

EMISSOR ALTERNATIVO 0,07 452 31,64 

VELA POROSA DE FILTRO 4,00 12 48,00 

MANGUEIRA NIVEL CRISTAL (m) 2,00 12 24,00 

SERINGA 20ML 1,80 12 21,60 

CUSTO TOTAL (R$)   528,80 
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Figura 6 – Aumento total da área de produção dos agricultores após o dimensionamento 

executado no projeto 
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A utilização nos sistemas de irrigação com emissor alternativo (PIROTEC) e Irrigas 

artesanal, mostrou economia de 60% comparado com os equipamentos comerciais. O custo total 

investido nessas comunidades com o sistema de baixo custo foi R$ 88,13 médio por produtor, 

sendo que o custo do sistema com emissor convencional e Irrigas encontrado no mercado com uma 

faixa de preço entre R$ 50,00 a 60,00, o valor estimado seria de R$ 218,00 por agricultor. 

Segundo Marouelli et. al, (2015), irrigando na hora ideal e aplicação de água em quantidade 

suficiente é possível, em geral, aumentar a produtividade em até 30% e reduzir a quantidade de 

água aplicada em mais de 20%. Como a água é bombeada com motores elétricos, a economia de 

energia ocorre na mesma proporção. 

Contudo, a metodologia aplicada no Projeto Mudas, visando o manejo adequado da água, 

aumentou a produtividade e viabilizou o aumento de renda das famílias com a produção alimentos 

de qualidade durante o ano. El-Deir (2013) afirmam que o processo de transformação das 

comunidades rurais do Semiárido, pode se dar por meio de atividades extensionistas e pela 

estruturação de projetos coletivos, cuja responsabilidade seja compartilhada por todos. O mesmo 

autor, relata que o trabalho das organizações não governamentais é decisivo, considerando seu 

comprometimento com a região e o estreitamento das relações de confiança junto à comunidade, 

agindo como agentes facilitadores do processo de construção coletiva em espaços informais. 

Antes do projeto Após o projeto 

Á
re

a 
d
e 

p
ro

d
u
çã

o
 (

m
²)

 



I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Fortaleza/CE 

07e08deJulhode2016 
BRASIL 

 

174 

 

REFERÊNCIAS 

 
ARRAES, F. D. D. et al. Estimativa do balanço hídrico para as condições climáticas Iguatu, Ceará, usando 

modelo estocástico. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, v. 3, n. 2, p. 78-87, 2009. 

 
Campos, J. N. B. Secas e políticas públicas no semiárido: ideias, pensadores e períodos. estudos 

avançados, 28(82), 65-88, 2014 

 
CARDOSO, RAIANE, and PROJETO DOM HELDER CAMARA. "LUISA KIMIE TAGUSAGAWA." 

 
COELHO, E. F. et al. Manejo de irrigação de baixo custo para a agricultura familiar. Embrapa Mandioca 

e Fruticultura-Documentos (INFOTECA-E), 2013. 

 
COSTA,  A.  B,  (Org.).  Tecnologia  Social  e  Políticas  Públicas.  São  Paulo:  Instituto  Pólis;  Brasília: 

Fundação Banco do Brasil, p. 232, 2013. 

 
EL-DEIR, S. G. Metodologias Inovadoras para o Empoderamento Social. 1. ed. Recife: EDUFRPE, p. 237, 

2013. 

 
FBB – Fundação Banco do  Brasil. Tecnologia Social. Disponível em << 

http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/o-quee/tecnologia-social/>>. Acesso em 17 de junho de 2016. 

 
FERREIRA, E. P. et al. Cisternas de produção para melhoria da qualidade de vida no Semiárido do estado 

de Pernambuco. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 10, n. 4, p. 13-19, 

2015. 

 
GHEYI, H. R; PAZ, V. P. S. et. al, (Ed.) Recursos Hidricos em Regiões Semiáridas. Campina Grande – PB. 

Instituto Nacional do Semiárido – INS, Universidade Federal do Recôncavo Baiano – UFRB, p. 320, 2012. 

 
GNADLINGER, J. et. al, P1 + 2: Programa Uma Terra e Duas Águas para um semi- árido sustentável. In: 

BRITO, L. T. de L.; MOURA, M. S. B. de; GAMA, G. F. B. (Ed.). Potencialidades da água de chuva no 

semi-árido brasileiro. Petrolina: Embrapa Semi-Árido, cap. 3, p. 63 – 77 p, 2007. 

 
MAROUELLI, W. A. et al. Guia prático para uso do Irrigas na produção de hortaliças. Embrapa 

Hortaliças-Livros técnicos (INFOTECA-E), 2015. 

 
NICHOLLS, C. I.; ALTIERI, M. A. Estratégias agroecológicas para aumentar a resiliencia no contexto de 

mudanças climáticas. Agriculturas experiências em agroecologia, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 14-17, 

2012. 

 
PAN BRASIL. Programa de ação nacional de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. 

Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos, p. 329, 2004. 

 
Schutte O Relator especial da Organização das Nações Unidas-ONU. Disponível 
em:http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2012/maio/arquivos/LIVRO_SISAN2_web.pdf. 
Acesso em 15 de junho de 2012. 

http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/o-quee/tecnologia-social/
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2012/maio/arquivos/LIVRO_SISAN2_web.pdf


I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Fortaleza/CE 

07e08deJulhode2016 
BRASIL 

 

175 

 

 

Implantação de Sistemas de Cultivo Sustentáveis em Comunidades na Região 

Centro-Sul do Ceará1
 

 
Marcos Makeison Moreira de SOUSA2 

Francisco Johnson Albuquerque BATISTA3 

Matheus Magalhães Silva MOURA4
 

José Nilson Oliveira FILHO5 

Instituto Federal do Ceará – Campus Iguatu 
 

 

RESUMO 

 

Os alimentos tradicionais sempre estiveram disponíveis para o consumidor final, entretanto, não 

era percebida a sua importância tanto nutricional como histórico-cultural. Com o objetivo de 

agregar valor ao produto da agricultura familiar, quantitativamente e qualitativamente e com isto, 

agregar renda a famílias, é que se desenvolveu o presente trabalho. O princípio do projeto se dá a 

partir da instalação hortas e um sistema de irrigação de microaspersão com aspersor alternativo de 

baixo custo confeccionado a partir de materiais simples, como arame, palito de pirulito e prego, o 

que reduz significativamente o custo de implantação deste sistema. Em conjunto com o sistema de 

irrigação alternativo, foi instalado também o Irrigas uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, 

contribui para agricultor no manejo diário da irrigação. Sua função básica é indicar se  o solo está 

seco ou úmido. 

 

PALAVRAS-CHAVE: empreendedorismo; agricultura familiar; alimentos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A massificação e a uniformização generalizada dos alimentos que o mercado impôs, contrapõe- 

se, atualmente, com a crescente orientação da procura pelos consumidores por produtos 

diferenciados (ZUIN, 2008). Pesquisas realizadas por Lourencini (2016) constatou um aumento 

de 170% para o preço de frutas e verduras. Tendo conhecimento desses preços elevados, é 

importante que se realizem projetos para incentivar o produtor rural a produzir de forma 

sustentável seu próprio alimento. 
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Desta forma através do projeto, enfatizou -se a arte da produção do alimento tradicional através da 

implantação de hortas, visando perspectivas comerciais/sociais, como forma de impulsionar o 

comércio local e gerar renda para os envolvidos no projeto, já que grande parte dos pequenos 

produtores rurais vive com dificuldades econômicas e de produção. 

A partir da produção de alimentos tradicionais, o produtor rural de pequeno porte pode afastar-se 

da marginalização social, pois a identidade cultural presente nos produtos locais e regionais pode 

emancipá-los economicamente. Em razão destes fatores, foram realizadas palestras e ações para 

proporcionar aos produtores um maior conhecimento a respeito da produção de alimentos, como 

construir canteiros, como realizar uma irrigação de baixo custo e como fazer adubação orgânica. 

Darolt (2004) em sua pesquisa mostra que dois fatores motivaram os agricultores na aderência da 

agricultura orgânica: a saúde familiar e questão econômica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
No momento o projeto atende 8 famílias, que residem nas comunidades Cabeça do Negro, 

município de Orós-CE, Aroeiras e Riacho da Areia, que pertencem ao município de Iguatu-CE 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Localização dos municípios beneficiados pelo projeto 

 

 

Além dessas comunidades onde residem os beneficiados, agricultores de outras comunidades da 

Região Centro-Sul também receberam conhecimento do Projeto e formação nas questões de 
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sustentabilidade na agricultura. Esses outros agricultores residem nas seguintes comunidades: 

Barra, Gadelha do Município de Iguatu-CE, os sítios, Pai Antônio, Aroeiras, Sobrado, Jurema, 

Trapiá, Vila Guassussê pertencentes de Óros-CE, e a cidade de Tarrafas-CE. 

O projeto atendeu as escolas públicas com palestra educacionais, visando os aspectos alimentação 

saudável e meio ambiente, escolas foram essas, E.E.F. Manuel Guedes e E.E.F. Marta Maria 

Sobreira, para essa além da palestra com os alunos, também foi promovida uma  ação para a 

reativação da horta que encontrava-se inativa, então implantou-se o sistema de irrigação com 

aspersor alternativo para a irrigação, com o objetivo de assegura a alimentação de mais de 500 

alunos. Beneficiou-se através de uma ação para implantação de uma horta orgânica  a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguatu (APAE), juntamente com as pessoas com deficiência 

intelectual que são atendidas pela casa. 

Para dar início a implantação do projeto foram realizados dias de campo que consistiram em 

trabalhar com o grupo de produtores nas comunidades rurais, com o objetivo de desenvolver o 

empreendedorismo rural de forma sustentável, observando o tripé da sustentabilidade: 

economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo, e possa assim iniciar a sua 

produção ou melhorar a produção existente. 

A partir de um primeiro dia de campo com o pessoal abrangido pelo projeto, foi possível apresentar 

conceitos de meio ambiente e sistemas alternativos e de baixo custo para produção, utilizando 

sempre práticas que aproveitem ao máximo os recursos locais, como a utilização de vegetação 

nativa para a prática da adubação verde e instalação de um sistema de irrigação de baixo custo, 

também foi apresentado a contextualização hídrica do Estado do Ceará e do município para a 

construção do entendimento da necessidade de economia de água dentro da  área produtiva (Figura 

2). 
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Figura 2 - Dia de campo, palestra para os produtores 

Durante as palestras também foram realizadas oficinas para confeccionar os microaspersores 

alternativos e os irrigas artesanal (Figura 3), assim todos tiveram oportunidade de aprender 

detalhadamente o funcionamento dos dispositivos, desde sua produção e, a confecciona-los por 

conta própria. 

 
 

Figura 3 - Confecção dos aspersores alternativos 

 

 

Após a instalação do sistema e plantio de hortaliças (Figura 4) em todas as comunidades 

envolvidas, foram realizados acompanhamentos, para monitorar o desenvolvimento do projeto e 

orientar os envolvidos. 
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Figura 4 - Canteiros instalados na comunidade Aroeiras, Iguatu-CE 

 

 

Até o momento 8 agricultores foram beneficiados com sistema alternativo de irrigação, 

implantação dos canteiros, planejamento e acompanhamento técnico na execução do projeto. 

Foram realizadas 6 capacitações, que abordaram as questões dos perigos causados por alimento 

produzidos com auxílio de agrotóxicos, e utilização de técnicas sustentáveis do manejo de água e 

solo por meio das oficinas. 

Os agricultores obtiveram um aumento médio de produção em 372% para cada produtor, a renda 

retirada das hortas, teve um aumento médio de 82,5% para cada agricultor beneficiado, maior 

produtividade, por meio das tecnologias de irrigação de baixo custo empregadas no projeto, e 

manejo adequado, com a reutilização de nutrientes dos recursos existentes, como as adubações 

verde e orgânica, economia de 20% da água utilizada na irrigação com a aquisição do sensor 

alternativo de umidade (Irrigas) e o manejo empregado com o mesmo, irrigando no momento certo 

e na quantidade suficiente. A reativação da horta na escola de ensino fundamental Marta Maria 

Sobreira a partir da implantação do sistema alternativo de irrigação, vai assegurar a alimentação 

de mais de 500 alunos. 

Considerando-se tudo o que foi desenvolvido nas comunidades a partir do projeto, podemos 

concluir que, é de fundamental importância impulsionar práticas que incentivem o 

desenvolvimento da produção do alimento tradicional como forma de impulsionar o comércio local 

e gerar renda para os pequenos agricultores. 
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Desta forma pode-se considerar que objetivo do projeto foi atingido, pois através dos dados 

obtidos, pôde-se constatar um significativo desenvolvimento econômico e de produção nas 

comunidades trabalhadas. 
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Tema 4: Educação e Tecnologia: 

 

 
Implantação Do 5S Na ENACTUS CEFET/RJ: Integrando Experiências 
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Resumo: A ENACTUS CEFET/RJ foi criada há 14 anos projetos de baseados no tripé social, 

ambiental e econômico, transformando sonhos em realidade, encontrado soluções para 

problemas das comunidades, para que tenham autonomia e se tornem sustentáveis. Na 

ENACTUS CEFET/RJ, surgiu a necessidade de criar um Sistema que trouxesse uma disciplina 

que pudesse manter o mesmo padrão de qualidade para todas as gestões seguintes. A 

metodologia 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) foi escolhida para implantação. Com o 

apoio do professor Alexandre Ali Guimarães, especialista com experiência profissional e 

acadêmica, tornou-se um divisor de águas na organização dos procedimentos. O presente 

trabalho apresenta o seu histórico e resultados preliminares. 

 
Palavras-chave: 5S. Gestão da Qualidade. Disciplina e Rotinas. Enactus CEFET-RJ. 
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1 Introdução 

 
A ENACTUS CEFET/RJ foi criada há 14 anos projetos de baseados no tripé social, ambiental 

e econômico, transformando sonhos em realidade, encontrado soluções para problemas das 

comunidades, para que tenham autonomia e se tornem sustentáveis. 

Envolvendo alunos e professores de diversos cursos junto de diversos profissionais do mercado 

em práticas que promovem o desenvolvimento profissional, pessoal e técnico dos voluntários 

ao longo desses anos, a organização procura estabelecer um padrão de excelência que 

acompanhe o nível de crescimento do programa ENACTUS. 

Esse cenário promove o aumento da capacidade de transformação e fomento do 

empreendedorismo social no país. O time ENACTUS CEFET/RJ por ser um dos mais antigos 

da rede ENACTUS BRASIL, coopera com o compartilhamento de práticas de gestão e 

desenvolvimento de projetos para os times mais novos, visto que muitas faculdades que 

ingressam no programa não tem uma vertente tão forte pra cursos de gestão, empreendedorismo 

e tecnologia como o CEFET/RJ. 

Na ENACTUS CEFET/RJ, surgiu a necessidade de criar um Sistema que trouxesse uma 

disciplina que pudesse manter o mesmo padrão de qualidade para todas as gestões seguintes. A 

padronização tornou-se essencial para isso, mas para que a padronização fosse garantida e 

seguida deveria ser criado um método que é base para a implantação de vários sistemas  novos, 

à exemplo de TPM, Manutenção autônoma, padronizações. 

No início, ocorreu uma série de capacitações para membros, realizadas pelo Professor 

Alexandre Ali Guimarães do CEFET/RJ, conselheiro da ENACTUS CEFET/RJ, que 

demonstrou como o método deve ser usado e implantado. 

Em um segundo momento, os próprios membros da Diretora de Qualidade da ENACTUS 

CEFET/RJ ministraram essa capacitação para os trainers. A seguir ocorreu a execução, a 

implantação deste método por todos na sede da ENACTUS CEFET/RJ. Utilizando-se de 

métodos aprendidos na capacitação e aplicaram nas áreas da sede. 
 

2 Referencial Teórico 

 

O 5S deriva das 5 iniciais das palavras em Japonês: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. O 

termo foi formalizado por Takashi Osada em 1980 (HO et al, 1995; GAPP et al, 2008, HUNG 

LING, 2011). Estas palavras podem ser traduzidas para o português com pequenas diferenças 

e foi adotada a nomenclatura inicial para caracterizar os “S,s”, chamando de Senso 

(ALBUQUERQUE et al, 2013; MARTINEZ et al, 2015a). 

O Dr. Kaoru Ishikawa com a sua equipe do Centro de Educação para a Qualidade no Japão, em 

maio de 1950, criou um modelo prático para o combate ao desperdício, que foi chamado de 

“Regra dos 5S” (ABRANTES, 2007, p.36). 

Os significados para os 5 sensos, sofrem variações (SANTANNA NETO et al, 2013; 

MARTINEZ et al 2015b). Porém, adotadas para essa conceituação podem ser: “utilização, 

ordenação, limpeza, bem-estar e autodisciplina, respectivamente […]” (ABRANTES, 1998, 

p.36). Para entender melhor o significado das palavras que compõe do japonês para o português 

temos outras considerações de outros autores. Segundo Marshall et al (2008, p.120) ele   define    

as    palavras    traduzidas    do    japonês    para   o   português    como:    seiri  – 
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organização/utilização/descarte;  seiton  –  arrumação/ordenação;  seiso  –     limpeza/higiene; 
seiketsu – padronização e shitsuke – disciplina. A definição de Sayer e Wiliams (2016, p.235- 

236) para a tradução os 5S na respectiva ordem: Separar, Organizar, Limpar, Sistematizar e 

Padronizar. 

A metodologia 5S não é vista da mesma forma em todos os países: Japão enfatiza 5S como uma 

estratégia de negócios excelência, exigindo a participação tanto no trabalho como em casa. Por 

outro lado, 5S no Reino Unido e dos Estados Unidos é percebido como um sistema de 

ferramenta apenas para o local de trabalho. Em alguns países, a implementação da metodologia 

5S é uma simples maneira de cumprir os requisitos mínimos de saúde e segurança no local de 

trabalho. (JIMÉNEZ et al, 2015). 

Este programa chegou ao Brasil, na década de 1990, pela Fundação Christiano Otyoni, com o 

Professor Vicente Falconi (MARSHALL et al, 2009, p.120). Existem várias versões do método 

com o acréscimo de mais ‘S” e traduções diferentes, mas sempre mantendo a filosofia original 

do 5S. Segundo George et al (2006, p.206), o propósito do 5S é de criar e manter um local de 

trabalho organizado, limpo, seguro e de alta performance. Algumas regras são aplicadas para 

que o método funcione e tenha sustentabilidade por muito tempo. 

Conforme George et al (2005, p.206) que orienta quando aplicar o 5S: Quando o lugar de 

trabalho está bagunçado, desorganizado ou quando as pessoas gastam muito tempo  procurando 

materiais, ferramentas e informações para realizar suas tarefas. Outra regra importante é: “Antes 

de começar o processo 5S, determine os limites da área que você está abordando” (SAYER; 

WILLIAMS, 2016, p.234). 

O primeiro dos 5S pode ser chamado de separar ou selecionar, já que segundo Sayer e Williams 

(2016, p.235), este senso envolve 3 etapas: reter, devolver e livra-se. Na qual tem-  se os itens 

essenciais ao trabalho, devolver o que não é usado e não pertence ao local de trabalho e livrar-

se o que não é usado, segundo George (2005, p. 207) quando tem dúvidas deve mover também. 

A seleção deve separar o que se usa mais; colocar próximo, o que se usa menos; guardar 

próximo e o que não se usa, desfazer-se. Pode ser descartando, reciclando, reusando, doando 

porém, não se deve guardar algo que não se usa. Conforme Marshall (2008, p.121) essa filosofia 

induz a quebra de alguns paradigmas como: “ Não vou jogar isso fora, porque um dia posso 

precisar dele para alguma coisa…” ou “vou deixar empilhado, mas amanhã eu arrumo…” 

O segundo S é o senso de organização. “Encontre um lugar para tudo e coloque tudo em seu 

lugar” (SAYER, WILLIAMS, 2016, p.235). Podem ser criados locais delineados para cada 

coisa e padrões ou indicações que tornem o processo visual. 

O Senso de Limpeza traduz em limpar a área. Sayer e Williams (2016, p.2016) recomendam 

que se é necessária uma pintura, então deve ser feita por todos não pelo zelador, mas por  todos 

os membros do setor. As áreas limpas tornam os ambiente mais seguros e as pessoas que 

trabalham em áreas mais limpas tendem a ter atitude mais positiva. 

O quarto S para George et al (2005, p.210-211) traduz-se em senso de padronização, ou seja, 

trazer consistência da implementação dos 3 sensos anteriores, é a revisão do senso do seleção, 

organização e limpeza que devem ser incorporados ao elemento da rotina do dia-a-dia. Com a 

criação de documentos e padrões visuais para que todos sigam e facilitem na manutenção do 

mesmo. Pode ser utilizado um gráfico para visualização semanal de analise do 5S como o da 

figura 1. 
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Figura 1. Radar Chart for tracking 5S Progress 

Fonte: George et al, 2006 p.211 

 

O último S, pode se traduzir como autodisciplina que o senso que garantirá a sustentabilidade 

do programa e dos outros quatro sensos. “Este é com certeza o senso mais difícil de ser 

absorvido e praticado, pois exige muita educação e respeito para com os semelhantes e o meio 

ambiente.” (ABRANTES, 2007, p.123). Outros pontos muito importante são quanto às 

características da autodisciplina e o exemplo que vem de cima. Abrantes (2007, p.125),  afirma: 

Honestidade e integridade, paciência, perseverança e cooperação são as 

características principais da autodisciplina, que são desenvolvidas e 

consolidadas ao longo de toda uma vida. A melhor forma de divulgar este 

senso é através do exemplo, pois assim como uma criança procura imitar seus 

pais, também os funcionários são diretamente influenciados pelos atos e 

atitudes de seus superiores hierárquicos. (BRANTES, 2007 ,p.125). 

 

 

 
 

Quando 5S torna-se uma maneira de conduzir os negócios, as operações precisam ter 

abordagens diferentes devido ao comportamento mudanças exigidas pelo 5S. Uma vez que 

todos os membros da organização possam entender e aplicar plenamente as 5S, a organização 

está pronta para tornar a prática mais realista, conduzindo assim a um resultado dos 5S prática 

bem sucedida e aumentar assim a resistência moral e organizacional (SANTOS JR et al,  2012). 

George et al (2005, p.2011-212) é criar uma auditoria de 5S para que a disciplina assegure a 

continuidade do sucesso do programa. Estabelecendo uma frequência de auditoria, no mínimo 

semanal, conforme exemplo da figura 2, a seguir. 
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Figura 2. Example 5S audit 

Fonte: George et al, 2006 p.212. 

 

3 Desenvolvimento do trabalho 

 

Para a execução do trabalho foram aplicados os 5 sensos de cada vez e se utilizaram dos 

conceitos descritos no referencial teórico , com suas nomenclaturas, metodologias e material 

para controle e auditoria do 5S. 

 

1º Senso - Utilização (Selecionar) 

 

Nesse primeiro momento, após o entendimento de como executar o 5S e da sua importância, 

os membros passaram um sábado inteiro esvaziando cada gaveta e armário da maior sala da 
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ENACTUS. Utilizando o critério de tempo que aquele objeto estava ali e qual era a sua 
importância, durante esse processo conforme era esvaziado cada local a equipe aproveitava para 

limpar, adotando o 3º senso (Limpeza). 

Em um segundo sábado foi para realizar nas demais salas restantes: depósito com cadeiras 

quebradas há anos, objetos inutilizados em cima de mesas, cartazes velhos, quadro negro que 

provocava alergia e sujava o ambiente e objetos esquecidos, todos foram jogados fora. Armários 

que ninguém sabia o que havia dentro foram esvaziados, criando espaço para o que de fato era 

necessário. 

Durante esses dois finais de semana de seleção, todo o time foi convocado e com cerca de 10 

pessoas em cada um dos dias. O saldo foi muito positivo. Materiais que o CEFET/RJ há anos 

não levava para o seu depósito. Foram encontrados materiais de limpeza abandonados, cada 

espaço foi otimizado, jogando materiais inutilizados no lixo. A limpeza foi realizada com 

sucesso e pode ser verificado nitidamente o que preciso pedir ao CEFET/RJ, uma caçamba com 

lixo foi enchida com o que saiu de sujeira e coisas inúteis das áreas. Alguns itens foram 

devolvidos ao CEFET/RJ, outros itens doados e muitos descartados por não possuírem mais 

utilidade. 

2º Senso – Organização 

 

Após a execução do 1º senso, foi possível ver o que era importante e quais objetos eram mais 

usados pelo time e com base nisso foi adotada uma organização muito mais produtiva e o 

trabalho mais eficiente. 

Cabos deveriam ficar mais próximos aos computadores, material de escritório em gavetas ao 

lado dos computadores, arquivos das áreas e projetos deveriam ficar na sala de computadores e 

não na sala de reunião, facilitando o acesso a qualquer momento. Troféus e prêmios, antes 

espalhados em cada sala, ficaram expostos em prateleiras na sala de computadores. Uma vez 

que vestimenta informal e bebidas e alimentos apenas são permitidos na sala de espera, frigobar 

e cafeteira saíram da sala de computadores. As mesas ganharam um layout diferente, 

aumentando o espaço visualmente. 

3º Senso – Limpeza 

Muito deste senso foi aplicado durante a seleção, pois quando um local era acessado ou tinha 

seus pertences retirados, antes de algo ser recolocado, caso não fosse descartado, a equipe 

limpava e deixava o local pronto e limpo. Foi o momento que muitas paredes e locais foram 

pintados ou envelopados, à exemplo da antiga geladeira, que foi coberta, deixando mais  bonita 

e renovada. Seguindo o padrão de cores, utilizando-se o amarelo para renovar o ambiente. 

 

4º Senso – Padronização 

 

Os materiais estavam organizados e o que foi inutilizado já não ocupava mais  espaço, somente 

o que era necessário, todas as coisas estavam em seus devidos lugares e a limpeza e a 

conservação do local estava melhor do que se encontrava antes. Era preciso garantir que todos 

soubessem onde estava cada objeto e o seu local adequado. Para isso, tudo foi etiquetado! 

O armário de mochilas, o armário com chave da diretoria, cada gaveta foi etiquetado e recebeu 

um título de acordo com o seu material: papéis de rascunho, material de escritório, ferramentas, 

cabos, papéis em branco, material do projeto, material da área e achados e perdidos. Além disso, 

foi delimitado com fita adesiva amarela onde deveria ficar cada  objeto, 
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como:  local  certo  da  cafeteira,  dos  potes  utilizados,  documentos  a  serem      preenchidos 
diariamente (controle de telefonemas e controle de vestimentas) e porta-canetas. Cada sala 

recebeu um acrílico como o seu número e com o seu status (ocupada ou livre) e em cada porta 

também foi elaborado um controle de reuniões para não ocorrerem mais conflitos. 

No depósito, cada prateleira foi organizada e recebeu uma etiqueta do que deve ser colocado no 

seu devido lugar, foi elaborado um inventário para sabermos exatamente o que temos e o que 

se encontrava e o que não deveria ou deveria ser cobrado e de qual departamento responsável 

do CEFET/RJ poderia retirar, por ser item tombado pela instituição. 

Um problema recorrente era a falta de limpeza e cuidado com a cafeteira, para solução efetiva 

foi criado um controle do café onde cada membro que a utilizasse deveria registrar quando usou 

e quem seria o responsável pela limpeza. 

Foi desenvolvido um gráfico para controle semanal das equipes com gestão à vista para que 

todos compreendessem aonde estavam e o que buscavam com o 5S (anexo I). 

 

5º Senso – Manutenção (Auto disciplina) 

 

Após todo esse trabalho de cerca de três meses até sua total implementação, como garantir  que 

todo o time seguiria? 

Foi criado, com a ajuda de nosso professor conselheiro, um check list (anexo II)  para cada  sala 

e um plano para sua realização e conscientização de toda a equipe. 

O diretor de qualidade, toda semana, deve montar uma equipe do 5S. Essa equipe fica 

responsável em fazer rondas para avaliar como decorre a implementação do mesmo. Ela é 

formada por um fiscal de 5S, que deve ser um membro de qualidade e outros 5 membros, um 

de cada diretoria. Cada um desses 5 membros fica responsável em fazer as rondas de 5S e 

preencher o checklist de uma das seguintes salas da ENACTUS: sala de espera, sala de 

computadores, as 2 salas de reunião e depósito. Esses checklists devem ser enviados para o 

gerente de 5S no final da semana para que seja feito um relatório que será encaminhado ao 

diretor de qualidade e exposto na sala de computadores, no relatório de gestão a vista, com o 

gráfico de radar. São colocados sempre dois gráficos, um ao lado do outro, o da semana anterior 

é mantido e o da semana auditada, para que haja uma comparação entre as duas semanas, para 

que os membros percebam como está o andamento do 5S nas áreas. 

Além do email enviado a todo time semanalmente com os responsáveis por cada sala, sendo 

um membro de cada área, o cronograma com os responsáveis e os fiscais encontra-se na Central 

de Qualidade. 

Para garantir que o 5S não se perca após o fim de cada ciclo, uma vez que há grande rotatividade, 

a cada processo seletivo os membros de Qualidade aplicarão capacitações sobre 5S aos novos 

trainees a cada ciclo. 

 

 
4 Conclusão 

 
A cada período, os membros estão mais conscientes e não apenas os da área de Qualidade que 

são responsáveis por esse controle. Isso se deve à capacitações ciclo após ciclo, dadas pelos 

membros, desse modo criamos uma cultura organizacional onde qualquer membro tem a 
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consciência das regras e cobram uns aos outros e ainda alertam os visitantes da importância de 
ser mantida a disciplina. 

Este método ainda poderá ser usado nos projetos aplicados às comunidades e servirá para 

melhoria de outras pessoas, tanto dos membros em suas vidas pessoais e profissionais, quanto 

na vida das pessoas impactadas pelos projetos. 
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Anexo II 

 

Exemplo do checklist aplicado a sala de visitas 
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LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS EM 

COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE 
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Resumo: A carência de saneamento básico no Brasil ocasiona o desenvolvimento de diversas 

patologias, o meio rural no país possui histórico de deficiência neste setor. Em 2007 é instituída  a 

Lei 11.445 para o saneamento básico, sendo seu surgimento um reflexo das necessidades do país. 

Através de visitas e aplicação de questionários, foi possível perceber que as comunidades rurais 

do município de Crato - CE também enfrentam dificuldades de acesso a saneamento básico. Logo, 

o presente trabalho mostra que apesar do que é assegurado pelas políticas públicas, há necessidade 

de implantação de sistemas de saneamento em áreas rurais, aliado a ações de Educação sanitária, 

sendo esta emergencial, para atenuar a curto prazo e mitigar em um maior período de tempo os 

agravantes relacionados a saúde humana e ambiental resultantes da  realidade apresentada. 

 
 

Palavras-chave: Saúde pública; Saneamento rural; Recursos hídricos; Educação ambiental. 
 

1 Introdução 

 

As questões sanitárias são reflexo importante na qualidade de vida da população, estando 

relacionadas a diversos fatores e problemáticas. Os sistemas de saneamento coletivos se  adequam 

a realidades urbanas, em decorrência principalmente das proximidades de residências e 

organização ocupacional de planejamento urbano. No caso da realidade rural, ainda se tem muitas 

dificuldades de implantação de sistemas de saneamento, o que gera grandes riscos de 

contaminação dos recursos hídricos e do solo. 
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3  
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4   
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Quando se fala em questões sanitárias, é possível elencar algumas temáticas, como a gestão 

e o gerenciamento de resíduos sólidos, o sistema de abastecimento de água, de tratamento de 

efluente, além de saúde pública. 

Algumas áreas ambientais podem ser mais suscetíveis a contaminação por consequência 

da falta de saneamento adequado, como por exemplo, reservas ambientais e cursos hídricos, sejam 

estes superficiais ou subterrâneos. Logo cabe avaliar a situação das condições de saneamento 

nestas áreas, que na maioria das vezes estão próximas a comunidades rurais, como é o caso 

evidenciado no município de Crato - CE. 

 

2 Metodologia 

 

A pesquisa é de caráter qualitativo, realizada por meio de visitas às comunidades, consulta 

aos moradores de uma das comunidades rurais do município de Crato - CE e levantamento 

bibliográfico para discussões da temática e caracterização da área. Adotou-se uma amostra de vinte 

residências, para levantamento do sistema de abastecimento, esgotamento sanitário e 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

O município de Crato localiza-se ao Sul 7° 14’ 03” e ao Oeste 39° 24’ 34’’, conforme 

apresentado na figura 01, com uma população urbana de 121.428 habitantes. (IPECE, 2015). É um 

município de médio porte, pode ser considerado um centro educacional e cultural, boa parte de sua 

população é de zona urbana, mas sua economia baseia-se em atividades agrícolas e comerciais. 

Sendo privilegiado por trilhas e matas que guardam importantes reservas fossilíferas e fontes de 

água cristalinas. (OLIVEIRA, 2003) 

 
Figura 01.  Mapa de localização do município de Crato. 

 

 

Fonte: Autor, 2016. ( Mapa elaborado a partir do software ArcGIS versão 10.3) 
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3 Resultados e Discussões 

 

A falta de condições adequadas de saneamento geram impactos negativos, relacionados a 

qualidade de vida como o risco de contaminação dos recursos hídricos e do solo, além do 

aparecimento de vetores. O saneamento rural já é assegurado pela legislação brasileira,  entretanto 

boa parte das comunidades sofrem com problemas de infraestrutura, a pesar de ter havido avanços 

relatados pelo IBGE entre 2000 a 2010, no que diz respeito a serviços de abastecimento, 

esgotamento e coleta de resíduos. (SILVA, 2014) 

O saneamento rural é um dos três componentes do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(Plansab), sob coordenação do Ministério das Cidades por determinação da Lei de Saneamento 

Básico (Lei 11.445/2007). O Plano propõe a criação programas de saneamento básico integrado  e 

de saneamento estruturante, com uma visão territorial e populacional, visando promover a 

sustentabilidade. 

Dentre estes, pode-se citar o Programa Nacional de Saneamento Rural tem como objetivo 

universalizar o acesso às ações de saneamento básico nas áreas rurais, incluindo ações para 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias sanitárias domiciliares, manejo de 

resíduos sólidos, educação e mobilização social. Para isso, o Programa, em elaboração, prevê um 

conjunto de estratégias que garantam o financiamento, a sustentabilidade e a participação social, a 

fim de alcançar metas de curto (2012 - 2015), médio e longo prazos, com investimentos estimados 

da ordem de R$ 14 bilhões em 20 anos. O desafio de universalizar o Saneamento Rural. (FUNASA, 

2011) 

Em levantamento realizado pelo PNAD (2014) 49,9% dos domicílios rurais possuem 

esgotamento sanitário rudimentar. Quanto ao abastecimento 30,33% são ligados a rede com 

canalização interna, 20,01% são ligados a rede, sem canalização interna, 46,57% possuem outras 

formas com canalização interna e 3,09% outras formas sem canalização interna. 

Segundo o Instituto Trata Brasil, em estudo sobre saneamento nos nove municípios da 

Região Metropolitana do Cariri, os municípios de Crato, Barbalha e Jardim, apresentaram taxas 

elevadas (média de 47,6%) de casos de internação de crianças com idade inferior a cinco anos, por 

diarreia, doença que pode está relacionada a problemas com o saneamento. 

De acordo com o IPECE (2015), 16,89% (20.512 habitantes) da população do município 

de Crato é de zona rural, com uma taxa de crescimento anual negativa, o que evidencia a ocupação 

dos espaços urbanos pela população do campo. Ainda segundo este, com base em dados da 

FUNCEME, possui como formas de relevo depressões sertanejas e áreas da Chapada  do Araripe, 

com solos aluviais, litólicos, podzólicos vermelhos - amarelo e terra roxa estruturada similar; 

estando inserido na Bacia Hidrográfica do Salgado e uma pequena porção na Bacia do Alto 

Jaguaribe. 

Localidades próximas a Chapada do Araripe, são privilegiadas com a existência de 

nascentes importantes para o abastecimento da região do Cariri, sendo este um fator  de  ocupação 

do território. Cerca de 348 fontes naturais afloram ao sopé da Chapada, em decorrências das 

formações sedimentares, onde podemos encontrar sítio arqueológico, localizado na divisa dos 

estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, abriga a Floresta Nacional do Araripe (FLONA) e áreas de 

proteção ambiental. (CEARÁ, 2012) 
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De acordo com Pereira et al. (2014), a região do entorno da Chapada, local das visitações, 

favorece consideravelmente à atividades de agricultura e subsistência humana, a citar como 

exemplo a adoção de quintais produtivos, uma vez que possui considerável potencial natural 

como recursos hídricos, minerais e climáticos, favorecendo a biodiversidade e auxiliando na 

sustentabilidade do meio. 

A localidade visitada, ainda enfrenta problemas relacionados a gestão dos resíduos sólidos, 

aos sistemas de esgotamento e abastecimento de água. Todos os moradores relataram  que o solo 

é bastante úmido, o que pode ser um indicativo da existência de lençóis freáticos  rasos, o que 

aumenta ainda mais os riscos de contaminação dos recursos hídricos subterrâneos, visto que além 

disso, todas as residências visitadas possuem sistema de esgotamento do tipo  fossa sumidouro, 

não sendo considerada um tipo de tratamento, mas sim de disposição final de águas residuárias. 

Há outros riscos de contaminação que foram observados, referentes às produções agrícolas, 

visto que estas distam poucos metros da localização das fossas e em algumas residências as águas 

cinzas escoam pelo entorno das plantações. 

Conforme Lima (2011), 

“Nas últimas décadas, a atividade rural e o campo sofreram  marcantes 

transformações, nas relações de produção das famílias no campo. Os 

ganhos e os benefícios não representaram avanços que melhoram de 

forma significante a vida dos camponeses e de suas famílias. As 

mudanças nas atividades no campo são atribuídas a determinadas 

contradições do próprio sistema capitalista. Os estudos dessa temática 

apontam para o avanço do capitalismo no campo”. 

Conforme as contradições é notório que os benefícios foram voltados para massificação da 

produção, sem acompanhamento de condições de infraestrutura e saneamento, desta forma é 

perceptível que não se priorizou a qualidade de vida. Em estudo , tecnologias de solução individual 

já estão sendo testadas, como sistemas biodigestores, wetland’s, fossas verdes e pequenas estações 

de tratamento compactas, na maioria das vezes essas técnicas também estão atreladas a sistemas 

de reuso. 

 
 

4 Conclusão 

A partir do levantamento bibliográfico em contraste ao caso analisado, pode-se constatar 

que as políticas públicas asseguram a existência de saneamento adequado nestas comunidades, e 

inclusive há programas que foram criados a fim de possibilitar a execução das mesmas. Entretanto 

tais programas ainda não abrangem boa parte da realidade brasileira. 

Sugere-se o desenvolvimento de ações voltadas a educação sanitária em zona rural, para 

que se atenue os riscos a saúde do ambiente e dos moradores em decorrência da falta de serviços 

de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, tratamento de esgoto e abastecimento adequado. 

Aliado a tais ações é necessário a implantação de sistemas simplificados de solução individual 

acessíveis a situação econômica local. 
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Monitoramento e Avaliação de Projetos de Extensão: 
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Resumo 

O presente trabalho busca discutir a metodologia de avaliação utilizada no acompanhamento de 

um projeto de extensão rural realizado no município de Apodi no Estado Rio Grande do Norte. 

Este acompanhamento faz parte da metodologia utilizada pela equipe de coordenação de um 

Prêmio Nacional, no qual apoia projetos voltados ao empreendedorismo e geração de renda. Deste 

modo, buscou-se no referencial teórico uma contextualização sobre a importância do instrumento 

de monitoramento para a gestão de projetos sociais e de extensão. Nos resultados foram 

visualizadas as etapas propostas pela Coordenação do Prêmio, e como as aplicações periódicas e 

bem estruturadas contribuem em uma gestão de qualidade. Na descrição do processo de 

acompanhamento, discutiu-se a aplicação do instrumento avaliativo no referente estudo, bem 

como, a percepção dos participantes da avaliação sobre o instrumento e a metodologia utilizada. 

Também foi possível perceber através dos resultados que o momento da avaliação é importante 

para a real percepção do estágio do projeto, de modo a corrigir erros e valorizar os acertos. 

PALAVRAS-CHAVE: Projetos de Extensão, Monitoramento, Gestão de projetos. 

 
INTRODUÇÃO 

 

 

O monitoramento e a avaliação são importantes para a gestão de projetos sociais, ajudando 

a verificar se os objetivos e metas anteriormente propostos continuam sendo pertinentes, se há a 

existência de desvios que precisam ser ajustados, e o interesse da equipe de extensão e das 

comunidades. Sendo assim, este trabalho busca discutir a metodologia utilizada pela equipe de 

coordenação do Prêmio no acompanhamento do projeto: O uso da tecnologia da extração a vapor 

para produção de sucos das frutas produzidas no Sítio Córrego realizado no município de Apodi 

no Estado Rio Grande do Norte. 
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A partir disso, observou-se que o objetivo do Prêmio      é criar uma alternativa de renda 

para os beneficiários dos projetos sociais por ele financiados. E dentro da realidade do Sítio 

Córrego, essa rentabilidade se dá através do aproveitamento de frutas tropicais ofertadas por 

quintais produtivos. Dessa forma, a inovação e viabilidade desse projeto dão-se pela utilização 

de uma tecnologia de extração de suco a vapor que utiliza toda a fruta, tendo em vista que ao 

extrair o suco, as sobras do processo passam a ser utilizadas em subprodutos, agregando uma 

renda a mais para as famílias beneficiadas. 

Para a execução do projeto, foram realizados cursos de gestão e de manipulação de 

alimentos. No primeiro ano, participaram aproximadamente 45 pessoas e houve também a 

colaboração de parceiros como a EMBRAPA e SEBRAE no que se refere a efetuação de oficinas 

e apoio técnico. Dentre os produtos elaborados, destaca-se o suco e o doce de caju e manga que 

alcançaram bons resultados nos testes sensoriais. 

O acompanhamento das atividades previstas em Projetos deve estar atrelado ao 

planejamento proposto, onde neste momento inicial pressupõem-se quais os indicadores 

quantitativos e qualitativos devem ser observados. Este tipo de construção de projetos baseia-se 

em um diagnóstico prévio, e uma reflexão conjunta com a comunidade seguindo um modelo 

participativo, que venha garantir um maior empoderamento da comunidade. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

De acordo com Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – INCAPER 

(2011), a extensão rural é um processo de reflexão e educação que visa ensinar as famílias rurais 

o porquê fazer, reforçando a criticidade e estimulando a criatividade, indo além de um mero 

processo de aumentar a habilidade e a competência de como fazer. 

Sodré, Dourado e Santos (2010) cita que “A prática da extensão rural, neste contexto, 

apresenta-se enquanto comprometimento da “transferência” de conhecimentos técnicos e 

científicos para sociedade, a partir de uma visão participativa.” (p. 160) 

Para desenvolver tais conhecimentos a respeito dos projetos de extensão rural, faz-se 

necessário o uso de instrumentos de monitoramento e avaliação, afim de promover também o 

cumprimento de metas e objetivos pré-estabelecidos. 
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Para Jalote (2000), antes de iniciar um projeto de monitoramento, um dos primeiros passos  

que devem ser observados é a identificação e seleção de quais são os dados que são mais 

significativos para o projeto. Selecionados os dados, deve-se propor a etapa de monitoramento, 

formando desta maneira um ciclo que é seguido durante todo projeto e em todas as fases e áreas 

de conhecimento. 

Conforme Cepeda e Roura  (1999, p.307) : 

 

 

Como criterio básico debemos entender que el proceso de monitoreo es el 

resultado de un análisis particularizado del proyecto bajo estudio. En efecto, la 

base del monitoreo se encuentra en los objetivos del proyecto, la información 

sobre la que se estructuró el análisis de los problemas, las metas establecidas 

en función de la programación de cada uno de los programas y proyectos. Todos 

estos elementos son el fundamento sobre el que se seleccionan los indicadores 

que permitirán establecer el monitoreo. 

 

 

 
A implementação e revisão do plano de monitoramento cabe aos participantes, devendo 

ser justificadas e avaliadas no processo de verificação. Importante ressaltar que os créditos 

gerados serão contabilizados a partir dos dados obtidos durante essa fase de monitoramento 

(SOUZA, 2005). 

Para Shapiro (2012, p. 5): 

 

O monitoramento e avaliação são ferramentas que ajudarão um projeto ou 

organização a perceber quando seus planos não estão funcionando ou quando as 

circunstâncias sofrem mudanças. Eles fornecem ao gerenciamento a informação 

necessária para tomadas de decisões a respeito do projeto e da organização das 

mudanças que se mostrem necessárias em relação aos planos ou a própria 

estratégia. 

 

 

 

“A idéia central é que os processos avaliativos ajudem os envolvidos a encontrar seus 

próprios caminhos de aprendizagem e desenvolvimento, e que ampliem o nível de consciência 

dos empreendedores sociais” (BORDA et al, 2004, p. 5). “O monitoramento e a avaliação devem 

ser parte de seu processo de planejamento” (SHAPIRO, 2012, p. 11). Sendo o planejamento 

correto que propicia uma avaliação e monitoramento realmente válido para examinar a qualidade 
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e o conflito de seu trabalho em relação ao seu plano de ação e seu projeto estratégico (SHAPIRO, 

2012). 

Os indicadores possuem papel importante para o monitoramento de projetos sociais, 

de modo a guiar todo o sistema de avaliação e estabelecer pontos específicos ou gerais que estão 

ou fragilizados. 

Para Cepeda e Roura (1999, p. 307) 

 

La información obtenida y se aplica en el proceso de seguimiento es un 

importante gerentes y administradores para apoyar el desarrollo. Estos 

desarrollos deben ser capaces de identificar los problemas y tomar decisiones 

sobre las estrategias, las acciones correctivas más importantes planes 

Opiniones y asignación de recursos a las actividades de que se trate. (CEPEDA 

E ROURA,1999, p. 307) 

 

 

 
Em primeiro plano para se fazer o monitoramento de um objeto, segundo Cepeda e 

Roura (1999, p.307), é necessário: 

 

[...] la definición de los indicadores, la frecuencia de la evaluación y la 

responsabilidad de su ejecución (definición de la responsabilidad administrativa 

y organizacional). Estos factores deben ser definidos en función de la 

disponibilidad de datos (las fuentes y los métodos de recolección o generación 

de información.), las capacidades de la unidad de ejecución y el tipo de nivel en 

el que se desarrollará el monitoreo . (CEPEDA E ROURA,1999, p. 307) 

 

 

 
Como menciona Cepeda e Roura (1999, p. 311), os indicadores permitem que : 

 

... a partir de la definición de un conjunto de variables relevantes, medir los 

resultados en el proceso de implementación del proyecto. El proceso de 

construcción de indicadores es una tarea compleja y resultante de un profundo 

análisis de los objetivos del proyecto. En ese sentido, deben poder definirse un 

conjunto de variables ligadas a los objetivos del proyecto por una relación de 

causalidad, de manera tal que los cambios ocurridos en las variables 

relacionadas indiquen efectivamente el grado de cumplimento de los objetivos. 

(CEPEDA E ROURA,1999, p. 311) 

 

 

 
La primera condición para establecer los indicadores, que nos permitirán 

realizar  el  monitoreo  del  proceso,  se  relaciona  con las  características del 
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objetivo definido para el proyecto. Si se quiere establecer una evaluación   del 
proceso, esta debe realizarse a partir del cumplimiento de los objetivos. En este 

caso los indicadores no son nada más que la relación entre los objetivos y los 

resultados (metas); esto implica que la definición de objetivos poco claros y 

específicos llevarán a que no se puedan definir indicadores adecuados. El 

resultado será que no se podrá alcanzar una adecuada evaluación y por lo tanto 

tampoco se podrán realizar los ajustes al proyecto. (CEPEDA E ROURA,1999, 

p. 307) 

 

 
 

Então, a construção de instrumentos avaliativos bem estruturados abrangendo todas as 

áreas de conhecimento do projeto - planejamento organizacional, desenvolvimento 

socioeconômico local, qualificações e capacitações, recursos naturais local disponíveis -, é o que 

possibilitará que os empreendedores sociais - Prêmio - observe todo o real desenvolvimento de 

Projetos investidos. 

Contudo o monitoramento e avaliação podem: 

 

Ajudar a identificar problemas e suas causas; Sugerir soluções possíveis para 

problemas; Levantar questões quanto à estratégia e às previsões realizadas; 

Levar você a refletir para onde está indo e de como você está chegando lá; 

Providenciar informações e aspectos internos; Encorajá-lo a agir a respeito 

dessas informações e aspectos; Aumentar suas possibilidades de acerto que farão 

uma diferença de desenvolvimento positiva (SHAPIRO, 2012, p. 5). 

 

 

 
Para isto, o instrumento de monitoramento e avaliação utilizado pela equipe de 

coordenação do Prêmio no acompanhamento do projeto para produção de sucos das frutas no 

Sítio Córrego, realizado no município de Apodi no Estado Rio Grande do Norte, foi um 

questionário que definido por Gil (1946, p. 124) é “A técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, situações vivenciadas etc”. 

Portanto, essa técnica serve para a coordenação do concurso como uma ferramenta de 

identificação das boas práticas para que assim possam ser fomentadas, como também um 

indicador de falhas e obstáculos. Dessa forma, auxilia para que haja investimentos na correção e 

aprimoramento desses projetos que são investidos pelo mesmo. Com isso, é perceptível que ao se 
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promover a interação entre os atores com diferentes olhares e análises, favorece um diálogo  que 

auxilia e possibilita na melhoria dos resultados dos projetos e, sobretudo, dos envolvidos. 

 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Para obtenção dos dados deste trabalho, foi aplicado um questionário com representantes 

da comunidade, beneficiários diretos, alunos e professor que participam da coordenação do 

projeto. A coleta de dados foi feita com 07 pessoas, segundo a metodologia proposta, onde os 

representantes podiam ser de 04 a 07 pessoas para que assim pudesse haver uma maior variedade 

de opiniões possíveis. Com isto as primeiras perguntas tiveram caráter mais amplo (1-53), e as 

seguintes com caráter mais específico. 

O questionário escolhido como instrumento de monitoramento foi sugerido pela 

equipe de coordenação do Prêmio (2014) para ser aplicado em um grupo composto por membros 

variados do projeto, com quantidade já mencionada. Possui, portanto, as seguintes características: 

● Questões de 1 a 3: As três primeiras são questões de identificação da 

Comissão de Avaliação, de fácil preenchimento. 

 

● Questões de 4 a 39 com escala: São 36 perguntas nas quais vocês 

encontrarão uma        escala de respostas que varia de 1 a 10. 

 

● Questões 40 a 43: Na sequência, as questões 40 a 43 pedem que as 

Comissões de Avaliação busquem informações sobre o número de atendimentos 

e sobre alguns valores financeiros investidos no projeto. 

 

● Das questões 44 a 53, outra estrutura de perguntas surgirá, agora relativa 

a forma como a Comissão percebe o investimento social do financiador. Neste 

caso, a Comissão deverá eleger qual o seu nível de concordância numa escala, 

semelhante a uma régua que vai de 1 a 5, em que 1 significa “discordo 

totalmente” e 5 significa “concordo totalmente”. 

 

 

A metodologia utilizada para tal aplicação foi a realização de uma reunião na sede da 

Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento Rural Sustentável – COOPAPI em 

Apodi/RN. Com a utilização de um projetor e computador portátil, onde o questionário foi 

apresentado para todos os presentes. O mesmo foi dividido em duas partes para que em dois dias 

pudesse ser respondido de forma clara e participativa. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

O instrumento de monitoramento foi aplicado aos participantes do projeto localizado na 

comunidade do Sítio Córrego, servindo de modelo para este estudo. Um projeto de extensão 

segundo a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural 

- ASBRAER (2012, p.3) se caracteriza como “Serviço de educação não formal de caráter 

continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e 

comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários [...]”. 

No dia da aplicação do questionário, buscou-se seguir com precisão as recomendações 

sugeridas pelo “Guia de orientação das comissões de avaliação” e estiveram presentes o 

coordenador do projeto, o presidente da Associação de Mini Produtores de Córrego e Sítios 

Reunidos (AMPC) parceiro do Projeto em Apodi/RN, universitários da UERN e a equipe de 

produção associados da AMPC. O objetivo foi unir representantes que desempenham diferentes 

papéis e com uma maior variedade de opiniões para contribuição no debate e no conhecimento da 

realidade atual do projeto, gerado pelo instrumento de monitoramento. 

Dentre os resultados, percebeu-se através das falas dos próprios integrantes da comissão 

que a avaliação utilizada foi de suma importância para o conhecimento de alguns quesitos que 

nunca haviam sido questionados. Ou seja, serviu como uma autoavaliação não só dos assuntos 

relacionados diretamente ao projeto, mas também situações que atingem a comunidade como um 

todo. Logo, foi possível constatar que o grupo produtivo a partir do projeto, consegue ampliar a 

sua capacidade social por meio de movimentos, cooperativas, e associações que auxiliam ainda 

mais no empoderamento das famílias comunitárias. 

Como consequência dessas articulações e alianças, torna-se possível afirmar que a equipe 

executora tem uma alta capacidade de mobilizar recursos, parceiros e financiamentos, de modo 

que continue a se desenvolver sem o apoio do Prêmio. Esse sempre foi um ponto chave a se 

questionar e refletir, uma vez que o financiamento advindo do Prêmio só se estenderia a mais um 

ano. Então, a dúvida entre os próprios comunitários era imensa quanto à sustentabilidade do 

projeto após o término do apoio financeiro. 

Muitos foram os aspectos avaliados: a capacidade do grupo produtivo de trabalhar em 

equipe e instâncias de gestão e decisão; a forma como o projeto articula interesses visando à 

mudança da realidade socioeconômica local; a melhoria contínua e gradual dos produtos e 
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processos produtivos; a qualificação técnica da equipe; e a conscientização e valorização das 

potencialidades e recursos locais disponíveis. 

De modo geral, o questionário propiciou a todos a compreensão da realidade atual do 

projeto e a colaboração na busca por soluções de problemas encontrados, assim como também se 

oportunizou, a partir dele, reconhecer alguns resultados que foram alcançados, até então, não 

percebidos anteriormente. 

Tais resultados se devem não só ao instrumento de avaliação, que se mostrou com 

perguntas bastante pertinentes e com instruções que foram importantes para a realização do 

mesmo, mas também o compromisso da comissão de seguir as recomendações que foram 

passadas. Assim, foi possível alcançar os principais objetivos do instrumento avaliativo , 

enfatizando a maior participação possível de pessoas com diferentes responsabilidades no projeto 

que contribuiu para a discussão e aprendizagem. 

Vale salientar, que a cada questão era dada uma oportunidade de reflexão, de modo que 

todas elas fossem respondidas de forma franca e consciente, ou seja, tratando a atividade não com 

obrigatoriedade, mas como algo necessário que contribuiria no desenvolvimento do projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O monitoramento dos projetos de extensão para gestão de projetos sociais apoiados 

pelo Prêmio, possibilita a participação da equipe de coordenação e comunidades participantes em 

uma metodologia de planejamento, execução e monitoramento participativo, como foi visto neste 

caso em especial. 

 

No Projeto de Extensão intitulado: o uso da tecnologia da extração a vapor para 

produção de sucos das frutas produzidas no Sítio Córrego em Apodi/RN, observou-se que a 

equipe de coordenação do Prêmio busca em seus programas compreender os diferentes olhares, 

desde a equipe gestora dos programas no Banco, dos parceiros técnicos executivos e, finalmente, 

as dos participantes de cada projeto. 

 

Com isso, percebeu-se claramente, que tal metodologia é de grande validade para 

aplicação em projetos sociais em várias áreas, tornando-se possível o diagnóstico e melhoria da 

situação atual de cada projeto, tomando como base o estudo de caso do Sítio Córrego. Logo, 

propicia a articulação entre os diversos setores atuantes de forma transparente e profissional. 

 
Portanto, diante do objetivo proposto, todas as fases necessárias para realizar a 

metodologia de aplicação do questionário foram realizadas, enfatizando a implementação do 

questionário como instrumento avaliativo que, por sua vez,trouxe visibilidade para os problemas, 

assim como para as supostas soluções e pontos de evolução que não possuíam uma devida 

notoriedade. 
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RESUMO 

 

Empreender projetos que funcionem e que sejam inclusivos no meio social é uma tarefa difícil, 

pois não existe uma “receita de bolo” quando o assunto é pessoas, em seus diferentes contextos e 

limitações. O projeto “Oficina de Jeceaba” realizado na cidade de Jeceaba/MG demonstra o papel 

do empreendedor social, aliado às estratégias do design, em uma missão que teve como objetivo 

minimizar os impactos ambientais e promover a inclusão social, a capacitação e o incremento de 

renda. Para isso foi preciso investigar, definir os problemas e encará-los junto à comunidade local, 

integrando diversos atores e proporcionando mudanças concretas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo Social; Sustentabilidade; Design. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Movimentos sociais no Brasil, final do século XIX, voltados para discutir as relações e 

articulações entre o poder público, as empresas, instituições e a comunidade – Redes de Design
5 

- 

tem solidificado as ações dos empreendedores sociais, ao levantar questões importantes, como a 

geração de renda e inclusão social
6
, de forma a gerar mais igualdade na sociedade. Sen (2000) 

relata que a pobreza é vista como a privação de competências e estas devem ser estimuladas para 

solucionar os problemas sociais. 

 
 

1 Trabalho apresentado no I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil, em Fortaleza/Ceará, realizado de 07 

e 08 de Julho de 2016. 
 

2 Mestranda em Design, PPGD/UEMG, email: anacarol_lacerda@hotmail.com; 
 

3 Mestranda em Design, PPGD/UEMG, email: hg.leticia@gmail.com; 
 

4 Doutoranda em Design, PPGD/UEMG, email: nadja2m@gmail.com; 

5 
Redes de Design: comunidade, empresas, instituições e o poder público associados para promover o empreendedorismo e a 

inovação, com o intuito de gerar soluções potenciais voltadas para o desenvolvimento sociocultural e ambiental da localidade 

(DESIS, Background, 2009). 

 
6 

Atender as necessidades básicas de cada um, oferecendo oportunidades de acesso a bens e serviços, dentro de um sistema que 

beneficie a todos e não apenas um grupo ou um único individuo. Valorizar e envolver cada indivíduo no processo de decisão do 

interesse público. 

mailto:anacarol_lacerda@hotmail.com
mailto:hg.leticia@gmail.com
mailto:nadja2m@gmail.com
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Os atores políticos, sobretudo nesse momento que os gestores enfrentam uma intensa crise 

financeira, não podem ser responsáveis por resolver todos os problemas complexos e fluidos, que 

circundam o atual cenário mutante e imprevisível descrito por estudiosos como Branzi, Bauman e 

Manzini. Dessa forma, áreas que antes eram exclusivamente de competência do Estado passam a 

ser trabalhadas por organizações em formato de Redes multidisciplinares, envolvendo as partes 

interessadas no processo, contribuindo para o desenvolvimento de locais e a emancipação social. 

Essa gestão compartilhada de problemas é uma forma de dividir responsabilidades e aumentar o 

campo de ideias, ao reunir diversas áreas do conhecimento, para propor resoluções efetivas. 

O empreendedorismo social se difere do empreendedorismo clássico ou tradicional, pois 

tem como fim elaborar soluções coletivas e integradas para os problemas cotidianos de uma 

comunidade e não soluções que resultam lucros para o empreendedor. É uma quebra do paradigma 

devido ao fato do empreendedor social atuar pelo bem coletivo e não individual. Os 

empreendedores sociais surgem então como organizações que se desenvolvem por meio do 

cooperativismo e da gestão compartilhada, indo na contramão da gestão capitalista. 

O Empreendedor Social aponta tendências e traz soluções inovadoras para 

problemas sociais e ambientais, seja por enxergar um problema que ainda não é 

reconhecido pela sociedade e/ou por vê-lo por meio de uma perspectiva 

diferenciada. Por meio da sua atuação, ele (a) acelera o processo de mudanças e 

inspira outros atores a se engajarem em torno de uma causa comum. (ASHOKA, 

acesso em 2016). 

 

O design social aliado ao empreendedorismo social pode contribuir com novos métodos 

que incentivem o desenvolvimento sustentável de comunidades. A transição rumo à 

sustentabilidade é um processo de aprendizagem gradual, que consiste em viver melhor 

consumindo menos. O papel do designer nesse cenário recai na sua capacidade de dar uma 

orientação estratégica de gerar visões e soluções sustentáveis para que sejam reconhecidas por  um 

público suficientemente amplo capaz de aplicá-las efetivamente. (Manzini, 2008). 

Este trabalho busca analisar a importância do empreendedor social coligado ao design para 

a promoção de modos de vida mais sustentáveis, ao analisar um estudo de caso realizado no 

município de Jeceaba/MG. Em oficinas de produção artesanal, junto à comunidade, resíduos de 

madeira (paletes) descartados por uma siderúrgica implantada na cidade, forma reaproveitados, 

proporcionando novas possibilidades de crescimento e autogestão. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

1. A ação empreendedora por meio do Design Social e Inclusivo 

O Design Social é um processo inovador que utiliza as ferramentas interdisciplinares de 

Design com objetivos no âmbito social (Costa, 2008). As ferramentas do Design Social e Inclusivo 

– design para todos- podem contribuir, através de processos e métodos, para soluções criativas, 

participativas e inclusivas que atenuem a segregação social e que possibilitem a geração de renda 

(Mourão, 2014). 

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, o design social, pode ser definido como 

um método de planejamento de produtos, serviços e processos, para atender demandas sociais. Um 

bom projeto de design aplicado com responsabilidade ambiental, social e econômica pode causar 

mudanças concretas e positivas na sociedade (Papanek, 1984). A motivação para o conhecimento 

das inovações sociais e tecnologias sociais surge das possibilidades de interseção das ações 

empreendedoras entre os setores econômico, ambiental e social. 

 

2. Inovação Social e Tecnologia Social 

As inovações sociais podem ser definidas como novas estratégias, conceitos e métodos para 

atender as demandas sociais dos mais variados tipos, assim como fortalecer a comunidade como 

um todo. Essas estratégias inovadoras surgem como respostas efetivas, criativas, sustentáveis e 

inclusivas, as questões que os indivíduos considerem relevantes em seu cotidiano, proporcionando 

qualidade de vida para a comunidade. As inovações sociais são realidades possíveis, surgidas, 

espontaneamente, dentro de determinados núcleos sociais, para mudar o rumo de acontecimentos 

que tenderiam a conduzir o planeta a fins catastróficos (Manzini, 2008). 

As inovações sociais podem se tornar tecnologias sociais, ou seja, alternativas para a 

atenuação e resolução de “temas residuais” 
7 
das camadas mais excluídas da sociedade, na  medida 

em que se apresentam como soluções modernas, simples e de baixo custo, apoiadas por programas 

governamentais (Dagnino, 2010). As tecnologias sociais podem ser entendidas em vários formatos 

como produto, método, processo ou técnica, criadas para solucionar algum tipo 

de demanda social sendo - além do que foi apresentado por Dagnino- inclusivas e fáceis de aplicar 

e replicar em diferentes contextos. Assim como, impulsionam processos de empoderamento  das  

representações  coletivas  orientadas  pelo  interessa  da  maioria.        Essas 

 

7 Como por exemplo: Desigualdade social e pobreza. 
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experiências inovadoras muitas vezes não ganham visibilidade merecida e necessária para 

construção de novos contextos. 

 

MATERIAL E METODOLOGIA 

A metodologia deste estudo consiste inicialmente na contextualização e análise do 

referencial teórico. Em seguida a pesquisa foi conduzida por uma metodologia qualitativa em 

formato de estudo de caso. No sentido de delimitar a análise realizou-se um estudo específico na 

comunidade de Jeceaba situada a 120 km de Belo Horizonte, com população de 5.294 habitantes, 

que se caracteriza pela falta de investimentos sociais e ambientais devido aos grandes 

empreendimentos siderúrgicos e mineradores implantados na região. 

Para facilitar o entendimento a proposta foi dividida em três etapas: a primeira consistiu em 

uma investigação das potencialidades e carências da comunidade e busca de parceiros para 

viabilizar o projeto, a segunda na elaboração das oficinas de acordo com a realidade  diagnosticada 

e a terceira na aplicação de soluções e divulgação de resultados. 

 

ESTUDO DE CASO 

1. Reconhecendo o território 

Para mudar uma realidade é preciso conhecê-la. De acordo com Milton Santos (2000), é 

fator decisivo o reconhecimento das particularidades de cada território. O reconhecimento do 

existente, misturado com novas intenções, aponta para o novo caminho a seguir, visando o interesse 

comum da comunidade. 

Ao  investigar  o  território  a  equipe  do  CEDTec
8   

detectou  que  no  gerenciamento   da 

siderúrgica VSB
9 

implantada na cidade, resíduos de madeira (paletes) sem utilidades para a 

empresa são descartados e geralmente doados para população que os queima para esquentar água. 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
10 

da cidade realiza  atividades socioculturais 

e ambientais, em que os recursos locais como barro, fibra e materiais recicláveis 

 
 

8 
Centro de Estudos em Design e Tecnologia da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. O centro possui uma 

gama de profissionais qualificados de diferentes áreas do conhecimento. Tem como foco a pesquisa em Design Social e Inclusivo 

e projetos extensionistas voltados para o mesmo fim em diversas comunidades de Minas Gerais. 

 
9 Siderúrgica Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB) implantada na cidade em 2007. 

 
10 Centro de Referência de Assistência Social do município de Jeceaba. O centro ajuda famílias a superarem situações de 

vulnerabilidade através do fazer artístico. 
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são reutilizados para confecção de produtos artesanais, porém os paletes descartados não eram 

vistos como matéria-prima. 

O levantamento dos dados do território como um todo permitiu a identificação dos recursos 

locais descartados e subutilizados, dos marcos que representam a identidade e cultura da região, 

pouco explorados pela população. Evidenciou-se a necessidade de resgatar a valorização do 

artesanato local e sua identidade, através do empreendedorismo social e da metodologia do design, 

a fim de potencializar as atividades socioculturais e ambientais da cidade, proporcionando 

desenvolvimento para região. 

Parcerias então foram firmadas entre o CEDTec, a prefeitura da cidade por meio do CRAS 

e a siderúrgica VSB, para viabilizar a execução de oficinas, que foram elaboradas dentro das 

possibilidades e limitações identificadas pela equipe do projeto. 

 

2. Oficinas e divulgação de resultados 

Nas oficinas propostas, em um primeiro momento, a equipe formada por empreendedores 

sociais apresentaram para os participantes, através de palestras, conceitos importantes como 

sustentabilidade, segurança no trabalho e processos. Em seguida os participantes produziram seus 

cadernos de processos, uma ferramenta do design. No caderno os alunos colocaram seus projetos, 

esboços, ideais, curiosidades e tudo que achavam pertinente aos seus projetos. 

Com a intenção de associar os produtos à sua origem, colaborando para valorizar as 

matérias primas e a identidade da localidade, conceitos como diversidade, território, artesanato e 

cultura foram abordados, em um segundo momento. É importante que através do seu próprio olhar, 

a sociedade reconheça suas raízes, sua história, tradições e o local onde vive, descobrindo as 

características cotidianas nunca observadas. Para que isso fosse entendido, os próprios 

participantes identificaram em uma visita de campo, os pontos que consideravam marcos da 

história da cidade. Em grupos, os alunos emolduraram e fotografaram as paisagens de acordo  com 

a percepção deles sobre o local, conforme figura 1. 
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Figura 1: Imagem da visita de campo. 

Fonte: Acervo do projeto, 2015. 

 

 

Posteriormente, baseados nos conceitos apresentados, os participantes criaram 

individualmente esboços das peças nos seus cadernos de processos. Com os desenhos prontos os 

alunos validaram as ideais criadas por meio de protótipos de palito de picolé. O olhar tridimensional 

se sobrepôs a visão bidimensional das peças: os produtos estavam ganhando forma e função (figura 

2). 

 
 

Figura 2: Imagem da geração dos protótipos. 

Fonte: Acervo do projeto, 2015. 

 

 

Depois de todo esse processo foi o momento de colocar a “mão na massa”. Os alunos, 

orientados pela equipe, começaram a desmontar os paletes ideais para as peças que cada um 

pretendia  confeccionar.  Tiraram  os  pregos  e  separaram  as  peças.  Lixaram  todas  as    peças. 
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Mediram, cortaram e encaixaram. Os alunos foram orientados e incentivados a trabalharem de 

forma segura e colaborativa (figura 3), durante todo o processo. 

 
 

Figura 3: Imagem execução das peças. 

Fonte: Acervo do projeto, 2015. 

 

 

 

 

A exposição dos móveis e entrega de certificados (figura 4 e 5) aos participantes ocorreu 

após o encerramento das oficinas em um evento realizado pela prefeitura, com a intenção de 

esboçar ações futuras. Esta oportunidade foi importante para o reconhecimento dos alunos e para 

divulgação do trabalho feito. 

 
 

Figura 4: Imagem entrega de certificados. 

Fonte: Acervo do projeto, 2015. 
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Figura 5: Imagem exposição mobiliários. 

Fonte: Acervo do projeto, 2015. 

 

 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

O projeto “Oficina Jeceaba” proporcionou, com o apoio da comunidade e demais 

envolvidos, o destino dos resíduos de forma sistêmica, a inclusão social, a capacitação, a 

valorização dos recursos locais e da produção artesanal. Entende-se o empreendedorismo social 

aliado ao design como uma forma de incentivar o desenvolvimento regional. 

Alguns móveis foram vendidos e outros serviram para atender as próprias demandas dos 

participantes. Parcerias já estão sendo feitas entre lojas e eventos de design para divulgação e 

comercialização dos produtos desenvolvidos nas oficinas, de forma a gerar incremento de renda 

para a comunidade interessada na prática. A transformação de modos de vida da comunidade e o 

autodesenvolvimento é um processo longo e contínuo. 

O projeto busca ser uma tecnologia social ao passo que traz, através de ações 

empreendedoras associadas ao design, soluções de baixo custo, simples, participativas e 

replicáveis. As soluções geradas para tratar de problemas nas áreas de Educação e Meio ambiente 

proporcionaram ganhos para Prefeitura de Jeceaba e podem ser aplicadas em outras comunidades 

interessadas na prática. O movimento que nasce das comunidades, em função das necessidades, 

mas utilizando o melhor de cada um, vem se ampliando nas redes que apoiam e disseminam as 

tecnologias sociais e se potencializa como uma futura política pública (Mourão, 2014). 

Segundo Manzini (2008), pessoas criativas, de forma colaborativa, inventam, aprimoram  e 

gerenciariam soluções inovadoras para novos modos de vida, a partir da recombinação de 

elementos existentes. O grande desafio é promover a gestão cidadã e participativa, de forma   que 
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os indivíduos continuem gerando mudanças socioeconômicas e ambientais, após o fim da 

“intervenção”. 
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Tema 03: Políticas Públicas E Educação 

 

Pratica de educação sustentável através da horticultura orgânica para alunos de 1º ao 5º 

ano da Escola Estadual Almirante Tamandaré no município Belém do Pará. 
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Resumo: O presente trabalho relata as atividades desenvolvidas em uma escola pública da rede 

estadual de ensino fundamental situada na cidade de Belém, PA. O projeto foi desenvolvido com 

alunos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, com faixa etária de 6 a 10 anos, através do Projeto 

Geração Sementes do Amanhã, criado pelo Time Enactus UFRA. Objetivando a reflexão e 

sensibilização para a questão ambiental através de ações e práticas sustentáveis dentro do cotidiano 

escolar, através da construção de uma horta escolar e áreas de jardinagem. Desenvolvendo uma 

associação entre a teoria e a prática que permitiu que as crianças despertassem uma conscientização 

ambiental, além da inclusão social, devido à presença expressiva de alunos com deficiência na 

escola. Em suma, estas referidas atividades buscaram promover um espaço vivencial e interativo 

nos níveis social e ambiental que desencadeassem nos educandos habilidades voltadas para a 

conservação de um meio ambiente sustentável. 

 

 

 

 

 
Palavras-chave: horta, jardins, sustentabilidade e inclusão social. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ambientes de integração social, como por exemplo, a escola, onde os conhecimentos 

são compartilhados tornam-se importantes ferramentas na divulgação de estratégias para combater 

ou minimizar problemáticas identificadas no contexto mundial. Nesse sentido, a produção de 

conhecimento deve necessariamente contemplar as inter-relações do meio natural com o social, 

incluindo a análise dos determinantes do processo, o papel dos diversos atores envolvidos e as 

formas de organização social que aumentam o poder das ações alternativas de  um novo 

desenvolvimento, numa perspectiva que priorize esse novo perfil do desenvolvimento sustentável. 

(JACOBI, 2003; BORBA, 2013). 

 

Diante dessa necessidade o projeto “Geração semente do amanhã” realizado pelo 

time Enactus UFRA em conjunto com os docentes e funcionários da escola, busca o implantação 

de uma horta sustentável através de palestras e práticas de semeadura e colheita. Visando a 

melhoria na qualidade da alimentação ofertada ás crianças, garantido de consumo de alimentos 

frescos e ricos em nutrientes a baixo custo, com a possibilidade de uso  interdisciplinar no ensino 

escolar como importância da conservação do solo, experiências de práticas ecológicas para a 

produção de alimentos, de tal forma, que possam transmiti-las a seus familiares. Desta forma, 

torna-se possível reduzir a desnutrição, aumentar a segurança alimentar e a inclusão social. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 
Incentivar e orientar crianças de escola pública na construção de uma horta mais 

sustentável com o intuito de desenvolver noções de agrosustentabilidade para as crianças. 

2.2. Objetivo Específico 

 
 Identificar potencialidades do desenvolvimento de uma horta escolar. 

 Verificar a aceitação de frutas e legumes pelas de crianças menores. 

 Introduzir uma alimentação equilibrada no cotidiano escolar. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Desenvolver práticas com a perspectiva de despertar a conscientização ambiental em 

crianças se faz cada vez mais imprescindível, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, um 

crescimento econômico e social sem comprometer o ambiental, garantindo os recursos essenciais 

à vida às próximas gerações. Com base nisso é proposto o projeto com alunos do ensino 

fundamental, do primeiro ao quinto ano, com faixa etária de 6 a 10 anos, incentivando atividades 

que estimulem o cuidado e o respeito das crianças para com o meio ambiente. 

O reconhecimento e participação desses alunos como atores sociais e o incentivo à mobilização 

rumo à disseminação e multiplicação de informação em nossa sociedade é um dos primeiros passos 

para a construção de um processo educativo mais e melhor articulado com os processos  de 

mudança social e construção de cidadãos adequados ao modo de vida ambientalmente sustentável, 

mas que também seja contemporâneo às atuais exigências sociais. Nesse processo é de 

fundamental importância perceber a interação do aluno com os problemas ambientais presentes na 

comunidade onde estão inseridos, para que se possa construir uma nova percepção das relações 

entre o homem, a sociedade e a natureza, reforçando a necessidade de agir como um cidadão na 

busca de soluções para os problemas ambientais enfrentados pela sociedade. (SECAD, 2007) 

A cada dia se torna mais evidente a importância de uma educação de qualidade que leve em 

consideração a formação de cidadãos mais críticos, responsáveis e capacitados para a vida. Para 

tal realização, o Ministério da Educação divulga como essencial o acesso ao conhecimento de 

forma ampla, bem como o acesso às novas tecnologias; além do estímulo a atividades que 

contribuam para conscientização sobre a importância da melhoria das condições ambientais. 

Também observa a necessidade de serem construídas novas visões educacionais que integrem a 

saúde e o ambiente através de propostas interdisciplinares, como se trata da Horta escolar. 

(SECAD, 2007) 

 

A horta escolar apresenta uma proposta de dinâmica aos alunos através de uma ação prática, 

sendo um alerta às questões agrícolas e um incentivo a bons hábitos alimentares. O contato com a 

natureza, e a produção de plantas desde a sua semeadura até a sua colheita, desperta um senso de 

responsabilidade perante a mesma. Além de introduzir, o cuidado com o 
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ecossistema com um todo, incluindo conhecimentos sobre o solo, a água e o ar. (RAMOS, 2008; 

TRISTÃO, 2012) 

O mau uso do solo e a ausência de cuidados com os produtos agrotóxicos podem provocar 

o acúmulo dos mesmos em diversos locais, fazendo com que se espalhem em outros ambientes, 

acarretando em poluição, ou até mesmo em contaminação, de corpos de hídricos. Na década de 60 

estudos demonstraram como os agrotóxicos permanecem no solo, penetravam na cadeia alimentar, 

acumulando-se nos tecidos gordurosos dos animais inclusive do homem, além de ter sido 

identificado no leite materno, levando a risco de câncer e graves alterações genéticas.(CRIBB, 

2010). 

Podemos apontar a chamada para uma agricultura um caráter mais autossustentável e menos 

agressivo à natureza como urgente (RUSCHEINSKY, 2002). Este tipo de agricultura exclui do 

seu sistema de produção o uso de fertilizantes sintéticos de alta solubilidade e agrotóxicos, além 

de reguladores de crescimento e aditivos sintéticos para a alimentação animal. A recomendação é 

que seja utilizado o estercos animais, rotação de culturas, adubação verde, compostagem e controle 

biológico de pragas e doenças. Este sistema procura manter a estrutura e produtividade do solo, 

trabalhando em harmonia com a natureza. (AMÂNCIO, 2005) 

Os benefícios provocados por uma horta que não segue o modelo convencional, e admite um 

modelo mais ecológico, não se atrela somente em produtividade da terra, e sim as  benfeitorias à 

qualidade de vida do ser humano, evitando a bioacumulação de agrotóxicos, e estimulando a 

digestão de alimentos ricos em vitaminas e substâncias essenciais à saúde humana. (CRIBB, 2010) 

Para um eficiente crescimento infantil é imprescindível que as crianças recebam o aporte  de 

nutrientes necessários, visto que a maior taxa de desenvolvimento ocorre na infância. Em escolas 

públicas, onde se encontram crianças carentes, na maioria dos casos, a principal refeição que as 

crianças recebem se resume á merenda escolar, logo, esta deve representar uma refeição de 

qualidade e equilibrada com os principais nutrientes que essas crianças precisam. O estado 

nutricional infantil reflete basicamente o consumo alimentar e o estado de saúde da criança, e estes 

dependem da disponibilidade de alimento no domicílio, da salubridade do ambiente e do cuidado 

destinado à criança (MONTEIRO et al., 2000). 
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4. METODOLOGIA 

 
O programa foi desenvolvido uma Escola Estadual de Ensino Fundamental  Almirante 

Tamandaré situada na cidade de Belém/PA, construída pelo Governo do Estado do Pará, em 1983, 

no bairro da Marambaia. Atualmente a escola funciona dentro de uma  perspectiva de Pedagogia 

de Projeto, previamente elaborados pelos professores, coordenadores e diretores numa visão 

interdisciplinar buscando envolver os educandos na participação democrática dentro de um 

ambiente sócio crítico. 

Inicialmente desenvolvemos uma reunião com equipe pedagógica do colégio, para 

entender a demanda da escola, a mesma incluiu o projeto no calendário escolar, com um dia 

(manhã e tarde) disponível para o projeto. A equipe do projeto organizou um cronograma de 

atividades, começando por questionários aos alunos, passando por palestras sobre agricultura 

(horticultura e jardinagem) e alimentação saúdavel e finalizando com a as práticas de semeadura, 

transplantio e colheita. 

 
5. RESULTADOS 

A horta foi implantada com sucesso nos arredores da escola, sob a orientação dos 

membros do projeto Geração Sementes do Amanhã - Enactus-Ufra, com grande participação e 

empenho das crianças do 1º ao 5º ano. Esta atividade plantou uma sementinha em cada uma das 

crianças, a qual foi e continuará sendo regada, e os frutos são o conhecimento e respeito á natureza, 

a valorização de uma alimentação melhor e balanceada nutricionalmente e por conseguinte a 

formação de uma sociedade futura mais consciente em relação á questões ambientais e de 

sustentabilidade. 

Como consequência do projeto, mas não menos importante, trabalha-se a inclusão 

social , visto que, há crianças portadoras de necessidades especiais na escola, e as mesmas 

desempenham a atividade juntamente com as outras, e com igual aproveitamento. Dessa forma, o 

aceite e interação das crianças é potencializado e se traduz em conscientização da inclusão   social. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Geração Sementes do amanhã já alcançou parte importante do seu  objetivo, 

porém ainda há muitos frutos a serem colhidos. A manutenção da horta está sendo 
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realizada pelas crianças, sob orientação dos membros do time Enactus-Ufra, periodicamente. A 

colheita das hortaliças culminará na sua introdução á alimentação escolar oferecida ás crianças 

enriquecendo-a. Este feito se traduzirá em um melhor desenvolvimento das crianças, assim como 

em uma conscientização quanto ao conceito de hábitos alimentares saudáveis. 

Além dos aspectos educacionais abordados com a horta escolar, é importante que o 

educando aprenda também a consumir as hortaliças produzidas. O estudante pode aprender a 

prepara-las de forma criativa, com uso de matérias descartáveis como garrafas pets, pneus e 

paletes. A existência de hortas nas escolas é importante para enriquecer a alimentação, ajudar na 

mudança de hábitos alimentares, e despertar o interesse dos alunos pela natureza. Melhorar a 

educação dos escolares, mediante uma aprendizagem ativa e integrada a um plano de estudos de 

conhecimentos teóricos e práticos sobre diversos conteúdos. 
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RESUMO 

 
O Time Enactus IFCE Maracanaú foi criado em dezembro de 2012 e tem como missão impactar 

comunidades de baixa renda através de projetos de cunho social, ambiental e econômico 

emponderar o aumento de renda e reduzir impactos antrópicos. Para a realização desses projetos 

são necessárias parcerias financeiras Time-IFCE e/ou Time-empresas, as quais sofreram queda no 

atual cenário econômico brasileiro diante dos cortes financeiros, principalmente nas empresas 

públicas que dependem de subsídio do governo como, por exemplo, a instituição de ensino do 

time, que reduziu os auxílios antes disponibilizados aos projetos de extensão e pesquisa. 

Diante do exposto, objetivou-se verificar o padrão de consumo, mais precisamente de hortaliças 

orgânicas, no IFCE Maracanaú, para planejar um sistema que favoreça o empreendedorismo 

social, o acesso a produtos agroecológicos e a difusão da educação ambiental, mas que 

simultaneamente proporcione receita para viabilização de projetos realizados pelo Time Enactus 

IFCE Maracanaú. 
 

PALAVRAS-CHAVE: empreendedorismo; organizações educacionais; consumo  verde; projetos 

sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Time Enactus IFCE Maracanaú foi criado em dezembro de 2012 em parceria com a 

Enactus Brasil e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus 

Maracanaú, começou com 14 membros, estudantes da instituição, dos cursos de Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Licenciatura em Química e Manutenção Industrial, e atualmente conta com 

12 membros do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. 

Sua missão é impactar comunidades de baixa renda, principalmente na região 

metropolitana de Fortaleza (RMF), realizando projetos de cunho social, ambiental e econômico de 

forma a emponderar pessoas através da valorização do seu trabalho. A principal ferramenta 

utilizada pelo grupo são as informações e capacitações para o aumento de renda e redução de 

impactos antrópicos. 

Para a realização desses projetos são necessários auxílios financeiros oriundos de parcerias 

Time-IFCE e/ou Time-empresas. Contudo, com o atual cenário econômico no Brasil,  as 

realizações dessas parcerias se tornaram mais difícil, devido a cortes nos gastos que estão sendo 

feitos, principalmente nas empresas públicas que dependem de subsídio do governo, como por 

exemplo a instituição de ensino sede do time, que reduziu os auxílios antes disponibilizados aos 

projetos de extensão e pesquisa. Com isso, o time buscou outras formas para obtenção de apoio 

financeiro para a realização dos projetos. 

Diante do exposto, o objetivo do projeto foi verificar se existe um padrão de consumo 

sustentável, mais precisamente de hortaliças orgânicas, no IFCE Maracanaú, para planejar um 

sistema que favoreça o empreendedorismo social e a educação ambiental da região, mas que 

simultaneamente gere receita para viabilização de projetos realizados pelo Time Enactus IFCE 

Maracanaú. Preconiza-se ainda, a disponibilização para a comunidade acadêmica do “saber fazer” 

tradicional do agricultor e do seu modo de vida. 
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2 METODOLOGIA 

 
 

A coleta de informações ocorreu através de pesquisa bibliográfica e documental, tais como 

artigos e casos exitosos em instituições de ensino. A identificação e triagem dos dados obtidos 

foram elaboradas para que fossem utilizadas como subsídio à pesquisa de mercado junto aos 

discentes e servidores, bem como as estratégias de disseminação do consumo sustentável na área 

de interesse. 

Para traçar o perfil do consumidor da instituição de ensino, aplicou-se um questionário 

eletrônico disseminado através de redes sociais para identificação das principais características do 

consumidor final, assim como seus meios de acesso a produtos ecológicos. Dentre os tópicos 

abordados, servidores e alunos responderam sobre: ocupação, conceito e diferenciação de produtos 

orgânicos, frequência de consumo de produtos agroecológicos, conhecimento e produção caseira 

de hortaliças, conhecimento e assiduidade em pontos do mercado de produtos orgânicos, 

percepção de preços dos produtos mais consumidos. 

O comportamento do consumidor final foi avaliado através da compilação dos dados dos 

questionários por meio de gráficos no intuito de facilitar a detecção de tendências e padrões. A 

partir das informações supracitadas buscou-se parceria com um fornecedor de hortaliças orgânicas 

nas proximidades do IFCE Maracanaú, no intuito de reduzir custos, favorecer a logística e 

sustentabilidade do projeto. 

 

 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) estabelece como princípio que 

“a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente” (Artigo 2º, X,  Brasil, 

1981), sendo afirmado no Artigo 225, § 1º, VI da Constituição Federal de 1988, que “incumbe ao 

Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente”. 
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Dias (2004) aborda o aspecto holístico da EA, a qual deve percorrer os meios de ensino e 

estruturar, ao longo da formação do estudante, um cidadão crítico e participativo, abordando 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos, para favorecer o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente, e nessa 

perspectiva a Lei de Diretrizes e Bases para Educação (LDBE) de 1996, especificam que “os 

currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e 

a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios” (Art. 25. § 7 o Brasil, 1996), 

não sendo permitida a criação de uma disciplina específica para Educação Ambiental, o que fere 

as orientações legais e o caráter holístico da EA. Nesse sentido, porque  não incentivar o consumo 

sustentável em instituições de ensino? Essa nova abordagem possibilitaria a difusão do consumo 

verde. 

Nesse contexto, em 1999 cria-se a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

solidificando em seu artigo 2 o que “a educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”, ratificando a orientação 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988) quando estabelece que “todos têm direito à educação 

ambiental, incumbindo ao Poder Público e às instituições educativas, promover a educação 

ambiental” em suas esferas de atuação (Artigo 3º, BRASIL, 1999). Nessa vertente, inserir o 

empreendedorismo socioambiental nas istituições de ensino superior talvez seja o elo necessário à 

formação do cidadão crítico e participativo, alinhando-se também com os princípios e objetivos 

estabelecidos na PEEA, que buscam, respectivamente, agir como “fator de transformação social” 

e “incentivo à participação de todos na edificação de uma sociedade ambientalmente equilibrada. 

O contexto do consumo sustentável no que se refere a hortaliças orgânicas pode se 

fundamentar em diversas razões que demandam estes produtos, como a  preocupação  com a saúde 

e a importância da alimentação saudável, o fortalecimento do ambientalismo e de ONGs que 

compactuam com essa visão; assim como organizações religiosas incentivadoras desse novo tipo 

de consumo como, por exemplo, a Igreja Messiânica e a Adventista do Sétimo Dia. 

Apesar de ser bastante difundida, a agricultura orgânica não possui nenhuma definição 

universalmente aceita. Alguns conceitos apenas especificam práticas permitidas e outros, além das 

técnicas de manejo, incluem afirmações sobre valores pessoais e sociais envolvendo temas 
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como proteção do meio ambiente, conservação e saúde. No entanto, a característica comum a todas 

as definições é a de que os produtos não utilizam agrotóxicos e/ou adubos químicos. (VIGLIO, 

1996). 

O mercado orgânico mundial cresceu após o fortalecimento dos movimentos ambientalistas 

e, atualmente, é uma realidade em países europeus e nos Estados Unidos. No Brasil, seu 

desenvolvimento ocorreu através da elaboração de normas de  produção  e certificações específicas 

e, apesar de ainda ser restrito, está em ascensão. Os supermercados investem cada vez mais nesses 

produtos com o intuito de oferecer aos seus clientes um produto diferenciado e saudável o que 

reflete diretamente no pequeno produtor rural, pois estes são os principais praticantes da 

agroecologia no país. Salienta-se nesse contexto, que o apoio aos pequenos e médios produtores 

rurais e urbanos para a produção local de alimentos é considerado essencial para a sustentabilidade. 

Atualmente observam-se projetos voltados à capacitação da comunidade para produção 

independente de hortas orgânicas domiciliares, no entanto, os questionários aplicados apontam que 

a falta de tempo do consumidor dificulta a produção caseira e, até mesmo, a aquisição desses 

produtos, os quais não são distribuídos equitativamente no comércio da cidade. Ressalta-se ainda 

que a ampliação do mercado consumidor é um elemento fundamental para a expansão do sistema 

produtivo de base agroecológica, já que a demanda influencia e reorganiza a oferta dos produtos. 

Nesse sentido, projetos que busquem o aumento da demanda de hortaliças orgânicas favorece a 

solidificação do sistema produtivo sustentável nas dimensões: social (ocupação e renda de 

agricultores), ecológica (diversidade e oferta de alimentos de qualidade), econômica (menor  custo 

com transporte) e cultural (confiabilidade do produto, preservação do hábito regional e da 

produção artesanal), promovendo uma conexão entre o rural e o urbano  (SILVA,  SOUZA, 2013). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A pesquisa alcançou 85 membros de diferentes classes da comunidade acadêmica (FIG. 1), 

no entanto quase 80% do grupo são discentes. Ainda nessa perspectiva, observou que entre as 

diferentes faixas etárias mais da metade possui entre 20 e 30 anos (FIG. 2), sendo de fato um 

público jovem. 

Figura 1 - Área de atuação no IFCE 

 

Figura 2 - Faixa etária dos entrevistados 

 
 

De forma geral, observou-se que a maioria da comunidade acadêmica não produz suas 

próprias hortaliças, e apenas 21,4% o fazem. É interessante observar que apenas 8,3% afirmou 

saber cultivar e manusear esses produtos, ou seja, muitos do que afirmaram ter uma produção 

domiciliar podem estar subutilizando ou manejando de forma equivocada sua horta devido à falta 

de conhecimento (FIG. 3). 
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Figura 3 - Percentual de participantes que já comprou hortaliças 

 
 

Ressalta-se ainda, que 17,9 % dos entrevistados já passaram por alguma capacitação 

voltada a esse tipo de produção, dado que revela a provável insipiência de projetos voltados à 

capacitação da comunidade para produção independente de hortas orgânicas domiciliares. 

A dificuldade de acesso foi revelada pelos entrevistados quando apenas 14% afirmou 

conhecer alguma feira com produtos orgânicos, uma vez que todas as que foram citadas 

encontram-se em cidades adjacentes. Ao classificar o acesso apenas em Maracanaú, a estatística 

não revela informações muito diferentes pois a maioria diz não ter acesso aos produtos orgânicos 

no próprio município (FIG. 4). 

Figura 4: Acesso à compras de hortaliças em Maracanaú 

 
 

De fato, este pode ser um fator pelo qual a comunidade ainda está alheia a esse nicho de 

mercado, evidenciado o pouco incentivo a agroecologia na região, apesar de o munícipio conter 

um grande polo, como a Centrais de Abastecimento do Ceará S.A. (CEASA), e variadas feiras 

para comercialização de frutas e verduras. Não é comum encontrar os “produtos naturais” a 
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venda, tanto por causa da falta de incentivo e alto preço dos produtos, como da pouca procura 

dos produtos naturais, o que influência o mercado, já que se não tem procura, não haverá oferta. 

Os dados dos questionários emparelham-se com tal perspectiva, pois metade dos 

entrevistados nunca comprou hortaliças orgânicas, apesar de saber conceituar um produto orgânico 

e conhecer sua importância (FIG. 5). O consumo também apresenta-se reduzido frente a produção 

individual de orgâncios, porém incipiente: apenas 3,6%. Cabe ressaltar que, mesmo diante de um 

mercado reduzido, 46,4% afirmaram realizar a compra desses produtos em periodicidades 

diferentes, sendo a maioria esporadicamente, e apenas 2,4% de maneira  constante, semanalmente 

(FIG. 6). 

Figura 5 - Conceito de produtos orgânicos 

 

Figura 6 - Consumo de produtos orgânicos 
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5 CONCLUSÕES 

 

 
Diante do exposto, é possível concluir que a comunidade acadêmica do IFCE Campus 

Maracanaú ainda não possui o hábito de cultivar hortas domiciliares. Possivelmente, a pouca oferta 

de capacitação sobre o tema na instituição é um fator que limita o estímulo a essas práticas 

sustentáveis. 

Os alimentos orgânicos são conhecidos pela comunidade estudada, no entanto, apenas de 

forma genérica, uma vez que os entrevistados possuem consumo e acesso limitado. Além disso, 

provavelmente a falta de tempo do consumidor dificulta a produção caseira e, até mesmo, a 

aquisição desses produtos, os quais não são distribuídos equitativamente no comércio da cidade. 

Por fim, conclui-se que projetos que busquem a dispersão do consumo de orgânicos em 

instituições de ensino pode trazer inúmeros benefícios à comunidade, uma vez que os 

consumidores poderiam adquirir melhores hábitos alimentares; os pequenos agricultores, que são 

maioria na região, teriam uma alternativa para complementar sua renda familiar; e os grupos de 

pesquisas podem trabalhar na difusão da venda dos produtos, a fim de adquirir capital para 

subsidiar a manutenção de projetos socioambientais, e assim reduz a barreira oriunda da atual crise 

econômica brasileira. 
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RESUMO 

A comunidade indígena do Horto localizada dentro da reserva Pitaguary, assim como, outras que 

por viverem bem próximas aos centros urbanos acabam tendo dificuldades em manter seus 

costumes e tradições. Os povos que ainda insistem em sobreviver em reservas enfrentam diversos 

problemas que vão desde a má alimentação até a falta de assistência governamental. A partir destas 

observações, viu-se a importância de um projeto social capaz de proporcionar o empoderamento 

da comunidade através da implantação de hortas que, por meio de capacitações e utilização de 

técnicas simples, como um minhocário, pudesse ajudá-los a adquirir uma alimentação saudável 

dentro da contextualização da agricultura sustentável. Proporcionando ainda o fortalecimento dos 

laços culturais, geração de renda extra e cooperativismo social, uma vez que, a relação do índio 

com a terra e a comunidade fossem restabelecendo ele iria conseguindo resgatar a sua identidade, 

assegurando um bem estar social, econômico e ambiental. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Pitaguary; empoderamento; agricultura; cultura. 
 

ABSTRACT 

The indigenous community of the Horto located within the Pitaguary reserves, as well as others 

because they live in close proximity to urban centers end up having difficulty maintaining their 

customs and traditions. People who still insist on surviving on reserves face many problems ranging 

from poor diet to lack of government assistance. From these observations, we saw the importance 

of a social project capable of providing community empowerment through the implementation of 

gardens which, through training and use of simple techniques, such as a worm farm, could help 

them acquire a power health within the context of sustainable agriculture. Still providing the 

strengthening of cultural ties, generate extra income and social cooperatives, since the Indian's 

relationship with the land and the community were reestablishing he would managed to rescue his 

identity, ensuring social welfare, economic and environmental. 

 

KEYWORDS: Pitaguary; empowerment; agriculture; culture. 
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INTRODUÇÃO 
 

No Brasil a agricultura familiar remete a pequenas propriedades, no entanto a classificação 

de pequenas propriedades sofre variações significativas ao longo do território brasileiro, podendo 

ser de 10 a 110 hectares. Frente a tamanha variação, a agricultura familiar integra pequenas e 

grandes propriedades, sendo responsável por 80% da produtividade agrícola brasileira (CONAB, 

2015). 

Contraditoriamente a essa alta produtividade está a produção agrícola em terras indígenas, 

que devido a falta de recursos e a dependência pelo período chuvoso é bastante reduzida. Isso 

influencia diretamente a qualidade alimentar. Ribas e Philippi (2005) concluíram ao estudar os 

índios Térena que somente 2,3% consumiam verduras. Nos índios Pitaguary, Diniz (2010) relata 

em seu estudo que a alimentação das famílias é feita predominantemente por alimentos de baixo 

custo como arroz e feijão. Também foi identificada a troca de alimentos naturais por 

industrializados, configurando um processo de perda da identidade indígena. 

A socialização ocorrida nas últimas décadas pelos povos indígenas fez com que aos poucos 

seus costumes e tradições fossem algo guardados, apenas, na memória e se exercida muitas vezes 

é de forma facultativa, podendo até mesmo ser negligenciados pelas novas gerações. 

O convívio com o “homem branco” e sua inserção na sociedade configura uma nova 

perspectiva cultural, uma vez que a educação, alimentação, segurança, assistência médica entre 

outros passam por transformações que resultam na quebra do conceito inicial dessas comunidades. 

Contudo, ainda existem povos que resistem às problemáticas enfrentadas nas reservas e continuam 

residindo no local, para isso uma alternativa de melhoria da qualidade na alimentação destes 

povos seria potencializar a produção local a fim de reduzir custos com produtos externos, uma vez  

que  este  além  de prejudicar  a  baixa renda familiar, ainda  distancia o índio  de    suas 

tradições, como a produção do próprio alimento. 

O desenvolvimento econômico sustentável é algo imprescindível para a construção de uma 

sociedade mais justa. Nessa perspectiva, oferecer condições para que isso aconteça, proporciona 

ao índio a chance de sobreviver diretamente dos seus esforços e recursos da terra. No entanto, 

questiona-se: Como mobilizar a comunidade para que ela resgate o seu vínculo cultural com o 

ambiente natural? É preciso investir em conscientização sobre benefícios e facilidades em produzir 

alimentos em pequenas propriedades. 

Uma solução para essas questões seria a contribuição dos projetos sociais para o 

empoderamento comunitário, afinal eles mudam o cenário da realidade enfrentada, possibilitando 

o surgimento de sonhos e esperança. Pois eles conseguem lidar com fatores e criar intervenções 

ligada a valorização do indivíduo, desenvolvimento social do local e ambiente. 

Diante do exposto, o projeto visou contribuir e estimular para o empoderamento 

social, resgate cultural e práticas sustentáveis de agricultura familiar, afim, também de 

proporcionar uma melhoria alimentar na comunidade indígena Horto, localizada dentro da reserva 

Pitaguary no município de Maracanaú/CE, através da implantação de hortas, as quais foram 

subsidiadas por capacitações, oficinas e palestras, possibilitando uma fonte de renda extra através 

da venda dos produtos aliada ao cooperativismo social e ambiental comunitário. 
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METODOLOGIA 
 

Inicialmente foi realizada uma visita à comunidade da aldeia do Horto, da reserva indígena 

Pitaguary, para a identificação das problemáticas da comunidade e em seguida foi apresentado o 

projeto Apoena, já realizado anteriormente na comunidade do Santo Antônio, da mesma reserva, 

nesta visita foi verificado a viabilidade de aplicação e o interesse da comunidade em aderir ao 

projeto. Após esse contato inicial e a aceitação do projeto pela comunidade, iniciou-se a fase de 

divulgação do trabalho por meio de reuniões comunitárias que eram realizadas na “Casa de 

farinha”, local de encontro onde aconteciam as capacitações e oficinas com os membros 

participantes do projeto. 
 

Simultaneamente firmaram-se parcerias, como a da Universidade Federal do Ceará que 

através de edital de extensão e bolsas contribuiu com auxílio financeiro durante a implantação do 

projeto e como a da Nufarm, que é uma das empresas mundiais líderes de proteção de culturas, 

fabrica produtos para ajudar os agricultores na proteção de suas lavouras contra danos causados 

por ervas daninhas, pragas e doenças. Outras parcerias firmadas mais tarde foram com a 

Agronômica Consultoria e o Shopping Rio Mar Fortaleza. 
 

Posteriormente houve o cadastrado dos participantes como agricultores e em seguida 

vieram os ciclos de encontros. Nas visitas inicias foram avaliadas quais era as práticas agrícolas e 

as dificuldades individuais. Depois de obtido esses dados iniciaram-se a implantação das hortas 

coletivas com o auxílio técnico da Agronômica Consultoria. Em seguida foram realizadas 

capacitações sobre: a implantação de minhocário, produção de compostagem, o uso correto de 

agroquímicos, EPIs e o descarte correto das embalagens. Além de expor soluções práticas como: a 

rotação de culturas e intervenções naturais das pragas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

No total foram realizadas 10 visitas na aldeia com o objetivo de divulgar o projeto, fazer a 

aplicação de questionários para identificar as problemáticas locais e realizar as capacitações. 

Destas, foram realizadas cinco capacitações, a primeira sobre a implantação das hortas coletivas, 

realizada por um técnico da Agronômica Consultoria, onde 16 canteiros foram construídos 

possibilitando a semeadura de 1220 covas de hortaliças (cebolinha, alface, entre outras) e 

inicialmente o projeto contou com a participação de 10 pessoas da comunidade. 
 

Foram obtidos através de doação, corpo de provas, que são amostras do concreto 

endurecido, especialmente preparada para testar propriedades como resistência à compressão, 

módulo de elasticidade, entre outros. Contudo, após o termino de sua vida útil acaba por se tornar 

resíduo da construção civil. Eles foram reutilizados como uma iniciativa sustentável, tornando-se 

cerca para canteiros (Figura 1). 
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Figura 1: Corpo de prova doados. 
 

Em seguida foram realizadas capacitações sobre compostagem e implantação de 

minhocário para a produção de adubo, com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos finais 

cultivados, conjuntamente conscientizando os agricultores quanto às práticas orgânicas. Depois de 

implantadas, visitas contínuas foram realizadas para o acompanhamento da composteira e do 

minhocário. 

 

As vantagens da compostagem para o meio ambiente são reduzir a quantidade de resíduos 

gerados nas produções agrícolas, como embalagem de herbicidas, e consequentemente diminuir a 

poluição ambiental, pois o composto é um fertilizante natural. Outro fertilizante natural é o húmus 

de minhoca que possui praticamente todos os nutrientes que tem o adubo mineral, ele é proveniente 

da excreção do próprio anelídeo, que se alimenta de material orgânico e acaba fertilizando a terra. 

Segundo AVSI Brasil (2016) o minhocário é alternativa sustentável para famílias do semiárido. 
 

Foi verificado que a comunidade prioriza o plantio orgânico, sem utilização de defensivos 

agrícolas, exceto em casos de pragas mais resistentes. Para esses casos, foi realizada uma simulação 

de campo, em que um técnico agrícola da fabricante de agroquímicos Nufarm fez uma 

demonstração do manuseio adequado dos defensivos agrícolas e da utilização correta dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
 

A fase de conclusão do projeto se deu através do acompanhamento da produção realizada 

pelos participantes, de forma a auxiliá-los e a torná-los capazes de gerar uma constante produção 

de hortaliças mesmo após o término do projeto e formar multiplicadores em toda a comunidade. 

Nessa fase de encerramento foram obtidos os dados finais do projeto, ao todo foram implantados 

50 canteiros de 6m² cada para cultivo de hortaliças, 1 minhocário de 2m² e 1 composteira de 1m³. 

Nesses canteiros foram plantados, aproximadamente, 3500 pés de cebolinha, 1360 pés de coentro, 

105 pés de macaxeira, 2 canteiros de 6m² de maxixe, 15 pés de pimenta, 33 pés de alface, 5 de 

pimentão e 3 de tomate (Figura 2). 
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Figura 2: Canteiro das hortaliças 
 

No total foram impactadas 15 pessoas diretamente e 60 pessoas indiretamente, destacando 

a predominância da participação feminina, que antes não desempenhavam nenhuma função na 

comunidade, agora formaram um grupo apenas de mulheres, as quais tanto participam das reuniões 

da comunidade, como elas têm poder nas decisões que são tomadas comunitariamente. Além de 

terem obtido através do projeto uma geração de renda que contribuiu para ajudar suas famílias, 

onde os participantes conseguiam com a venda uma média de R$ 600,00 por semana para ser 

dividido na comunidade pelas pessoas que participaram delas. 
 

Além do destaque feminino, o projeto obteve o empoderamento social, pois com a 

implantação de canteiros coletivos, nas quais todos partilham o trabalho e a produção das 

hortaliças, gerou um espírito de coletividade e proporcionou uma maior e melhor convivência entre 

as pessoas que foram impactadas direta e indiretamente na comunidade. 
 

Esse espírito fortaleceu os laços comunitários resgatando certas práticas culturais dentro da 

reserva como danças típicas e alimentares, onde antes como resultado da socialização e da 

aproximação da comunidade ao centro urbano, os costumes culturais enraizados na comunidade 

foram dando espaço as atividades de um cotidiano influenciado e totalmente imerso no “mundo 

dos brancos”. 
 

A perda da identidade e a dificuldade de integração em certos aspectos foram motivados 

pela entrega dos moradores se mostrando carentes de credibilidade e apoios governamentais ou 

não. Graças ao projeto desenvolvido, foi possibilitada concretização de sonhos ainda mais 

considerável, além de ressurgimentos folclóricos, o que mostra a busca desses povos pela sua 

identidade e pela valorização cultural. 
 

CONCLUSÃO 
 

Observou-se que após a implementação do projeto na comunidade, houve um aumento 

significativo na quantidade de produtos agrícolas gerados na comunidade. Isso pode se dar devido 
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às capacitações de boas práticas em campo, além dos equipamentos obtidos para facilitar a 
produção, como o minhocário, por exemplo, que utiliza os dejetos desses animais para fertilização, 

reduzindo o uso de produtos químicos nocivos à saúde e ao meio ambiente. 
 

Dentre as pessoas diretamente afetadas pela implantação do projeto, viu-se uma 

predominância do sexo feminino, o que é algo extremamente positivo, pois a importância de inserir 

a mulher no mercado e dar-lhe a oportunidade para demonstrar suas habilidades, principalmente 

com atividades como agricultura, onde se observa minimamente a atuação feminina na área é algo 

que valoriza seu papel. 
 

A redução de materiais que potencialmente se tornariam resíduos também foram analisadas 

para aplicação do projeto. No caso, houve uma redução significativa nos materiais descartados, os 

corpos de prova, pois os mesmos foram utilizados para servir de apoio para os canteiros. 
 

O principal impacto positivo observado na comunidade foi que, devido ao empoderamento 

dos moradores locais, com a implantação dos canteiros coletivos, todos participavam para que 

houvesse a eficiência máxima de produção de alimentos gerados, o que trouxe aproximação e 

melhoria na convivência, possibilitando uma divisão justa da renda obtida, cooperativismo social, 

fortalecimento da práticas culturais e ambientais, resultando na valorização da identidade 

comunitária. 
 

No geral, a implementação do projeto na comunidade, em seu todo, trouxe diversos pontos 

positivos e, se colocados em prática de forma contínua, serão capazes de dar sustentabilidade à 

comunidade. 
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RESUMO 

 

A realidade dos catadores de resíduos sólidos ainda é de muito descaso, seja por 

autoridades competentes, seja pela sociedade em geral. Dessa forma, o Projeto Cíclica, 

desenvolvido pelo time Enactus da Universidade Federal do Pará (UFPA), visa auxiliar os 

catadores da Associação de Catadores do Centro de Triagem do bairro da Sacramenta, no 

município de Belém do Pará. Esse suporte pretende empoderar os catadores por meio da 

ação empreendedora e com base na tríade da sustentabilidade a qual o Projeto está sendo 

aliada. Dessa forma, vislumbra-se um desenvolvimento social, econômico e ambiental da 

comunidade em geral, que é beneficiada direta ou indiretamente pelo Projeto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Catadores; Resíduos Sólidos; Projeto Cíclica; Sustentabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Centro de Triagem do Canal São Joaquim, situado na cidade de Belém (PA), abriga três 

associações de catadores, quais sejam: Associação das Águas Lindas (ARAL), Associação 

Cidadania para Todos e Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém (ACCSB). 

Cada semana, essas associações coletam, em média 30.000 toneladas de material 

reciclável, fazendo com que a renda média de cada coletor seja R$100,00 por semana. 

 

Considerando que cerca de setenta associados trabalham no Centro de Triagem (CT), a 

venda dos materiais coletados não é o suficiente para manter um padrão de vida adequado. 

Atualmente, os associados, em sua maioria, apresentam escolaridade, renda e padrão de 

vida baixos, e não possuem Carteira de Trabalho, assim como encontram-se  em uma 

elevada rotatividade. Diante disso, observa-se que esses fatores marginalizantes 

 
 

 

1 Trabalho apresentado no I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil, realizado de 07 a 08 de 

julho de 2016. 
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3 Estudante de Graduação 3º semestre do Curso de Ciências Econômicas do ICSA-UFPA, email: 

cleysonsil@hotmail.com 

 
4 Estudante de Graduação 10º semestre do Curso de Engenharia Civil da FEC-UFPA, email: 
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mailto:evan_danko@yahoo.com
mailto:cleysonsil@hotmail.com
mailto:gabriela.almeida119@gmail.com


I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Fortaleza/CE 

07e08deJulhode2016 
BRASIL 

 

240 

 

posiciona os catadores numa situação de vulnerabilidade, a qual torna-os necessitados  de 

ajudas governamentais, institucionais e/ou de órgãos não governamentais (ONG´s) para 

mudar esse panorama. 

 

Dessa forma, o Projeto Cíclica, visa a reestruturação do espaço físico, a organização 

administrativa e de pessoal e a capacitação dos associados, a fim de trazer a eles 

empoderamento e proporcioná-los um desenvolvimento socioeconômico a partir da 

elevação da sua renda e, consequentemente, do seu padrão de vida. Além disso, é 

necessário otimizar a distribuição dos materiais coletados e aumentar a capacidade 

produtiva do Centro, por meio da aquisição de maquinário, da formação de cadeias e redes 

de coleta seletiva 

 

Aqui se demonstra a originalidade do Cíclica, fugindo do assistencialismo e aplicando 

propostas como business administration, além de fomentar ações em busca de vantagens 

competitivas – conforme a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Agregando um 

valor de sustentabilidade, respeito, integridade e responsabilidade social ao trabalho desses 

Agentes Ambientais, para, enfim, vislumbrar o Centro de Triagem como uma referência 

nacional de qualidade em coleta e triagem de resíduos. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Com o intuito de otimizar a busca por novos parceiros fornecedores de materiais para o 

centro de triagem, mapeou-se a rotas de coleta com o auxílio da planilha do Microsoft 

Excel. Esta, composta por informações como, o bairro, o nome, as ruas, e os números do 

local de coleta, além de longitude e latitude. Com isso, possibilita-se, principalmente, a 

inclusão de novos parceiros que estejam próximos a rota e que disponibilizem os materiais 

com valor comercial maior. Após localizar possíveis parceiros e contato por ligação 

telefônica (Call Day), visa-se posterior apresentação presencial do projeto nas instituições. 

 

Além disso, pretende-se alcançar os vendedores diretos do material a ser reciclado, para 

isso, inicialmente se pesquisa na internet possíveis compradores e logo em seguida se faz 

um contato também por ligação telefônica, para conseguir as informações que possibilite 

a adequação do Centro aos requisitos estabelecidos pelos compradores e se estes possuem 

o interesse na parceira. 

 

Devido ao surgimento de doadores de resíduos eletrônicos, o projeto GEA vem 

desenvolvendo paralelamente e em consonância com o projeto cíclica a proposta incluir 

para o CT a triagem desses materiais para revendê-los. 

 

A possível parceira do Centro com a Rede de supermercados Y. YAMADA, nos 

possibilitou verificar alguns dos problemas enfrentados pelo CT, pois essa Rede nos 

apontou a necessidade de adequação do local. 

 

Entre os procedimentos para adequação, está a organização administrativa do CT, a qual 

enquadrou-se  a  arrumação  do  escritório  responsável  por  isso,  a  análise  da  ata     de 
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formação da associação, questionou-se a necessidade de um controle maior da 

documentação dos catadores e da quantidade de material que sai do CT. E para que 

posteriormente, o mesmo possa continuar sendo gerido pelos próprios catadores, buscou- 

se conseguir a alfabetização dos catadores, visto que mais de 70% deles são analfabetos, 

para posteriormente realizarmos palestras e cursos de capacitação como gestão e educação 

financeira. 

 

Ademais, outro fator de adequação é a estruturação do Centro aos requisitos básicos de 

prevenção de incêndio, o qual recebeu o apoio do PET CIVIL. 

 

Sem esquecer do requisito social, desenvolve-se a proposta de realizar uma ação de 

Atenção Básica à Saúde dos catadores com o auxílio dos Centros Acadêmicos da área da 

Saúde da Universidade Estadual do Pará (UEPA), assim como, atividades de 

conscientização ambiental e gincanas em Escolas Públicas. 

 

Além disso, a título de organização das tarefas, criação de metas, desenvolvimento do 

projeto cíclica e atuação dos membros do projeto são realizadas atas de todos as reuniões, 

a fim de ter controle e optimização das ações. 

 

DISCUSSÃO 

 

Para elevar a renda média dos coletores, buscou-se aumentar a quantidade de material 

reciclável que chega ao centro, prospectando novos parceiros doadores de material, 

aumentando, assim, o volume de material triado. Entre esses parceiros, são visados, 

principalmente, os restaurantes produtores de resíduos com valor mais alto de venda, como 

garrafas Pet cristal, latas de alumínio e água mineral, bem como, sem recusar pospostas de 

outros materiais que possuem valores inferiores. 

 

Além dos doadores de material, busca-se vendedores diretos sem a necessidade de um 

atravessador do material, a fim de negociar um valor de venda maior dos resíduos sólidos. 

Entretanto, algumas demandas foram levantadas para que seja firmada essa parceria, como 

a necessidade de uma Prensa que produza um fardo de 500 Kg. Ainda em andamento de 

negociação há excelentes expectativas. 

 

Após a coleta seletiva e a separação dos materiais, pretende-se implementar o tratamento 

mecânico dos materiais coletados, por exemplo, por meio da aquisição de maquinas de 

trituração, para diminuição do tamanho das partículas, aumentando o seu valor de venda. 

Pois, uma das etapas de reciclagem de materiais como papel e garrafas PET, é a trituração. 

Portanto, para evitar desperdício de energia, de tempo e de espaço para transporte, torna-

se viável para os compradores. 

 

Além disso, os materiais com maior valor de venda são de fundamental importância para 

uma excelente coleta e consequentemente uma excelente renda, dentre eles, no ano de 2015 

o quantitativo e valores dos materiais com maior retorno seguiram conforme a tabela 

abaixo: 
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Material PESO (Kg) Preço (R$) Valor (R$) 

Plástico D. Branco 163 0,70 117,10 

Q.boa 601 0,80 480,80 

Plástico Filme 1,290 0,80 1,032,00 

Plástico Branco 2,970 0,80 2.376,00 

Pet Branca 872 0,85 741,20 

Água Mineral 1,145 0,90 1.030,50 

Cadeira 1,273 1,00 1.273,00 

Pet Cristal 3,443 1,10 3.787,30 

Filme Branco 7,686 1,10 8.454,60 

Livro Misto 50 2,00 50,00 

Alumínio 2,163 3,00 6,489,00 

Cobre 194 12,00 2.328,00 

TOTAL 1899,97 25,05 20646,02 

 

 

Desenvolveu-se a organização e a estruturação dos processos que envolvem os agentes  do 

Centro de triagem, com o objetivo de garantir uma maior eficiência no trabalho, reduzindo 

desperdícios materiais e desgastes físicos e intelectuais. Além disso, a  melhoria do espaço 

permite que a cooperativa se adeque e concorra a editais públicos e privados por recursos. 

A exemplo do edital da Coca-Cola, uma excelente parceria firmada que ainda se consolida 

cada vez mais para uma melhor estruturação do espaço e maquinário por meio de apoio 

direto e financeiro. 
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Um dos maiores problemas enfrentados pela associação está relacionado a  administração 

e gestão financeira e de pessoas. Portanto, mesmo com resistências dos responsáveis por 

essa tarefa no CT, decidiu-se atuar diretamente com eles nesse quesito, para melhor 

adequar os documentos fundantes da associação aos seus requisitos de formação, a fim de 

não destoar e não perder o apoio da prefeitura devido a esse desenquadramento. Isto é, sem 

o apoio financeiro desta eles não sobreviveriam no mercado, bem como para que o trabalho 

dos catadores seja controlado, operacionalizado e potencializado a fim de não deixar a 

critério dos catadores escolher como trabalhar e a associação sofrer com isso. 

 

De outro modo, o Brasil é um dos países que mais abandona toneladas de lixo eletrônico 

(TVs, celulares e impressoras) a cada ano, dentre os países emergentes, com exceção da 

China. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil não tem 

estratégia para amenizar o problema do lixo eletrônico, pois são usados tóxicos que 

prejudicam o meio ambiente e também o ser humano. Não só o Brasil mais o mundo em si 

precisariam de regras melhores para enfrentar as crescentes montanhas de lixo eletrônico 

principalmente nos países desenvolvidos. Segundo uma pesquisa do Sistema Nacional de 

Informações Sobre Saneamento mostra que só 724 cidades no Brasil têm algum tipo de 

coleta de lixo eletrônico. Portanto, o desafio de coletar esses resíduos é real e necessita ser 

atendido, devido à grande e crescente oferta. 

 

No norte do Brasil e, principalmente, em Belém do Pará não é diferente. Recentemente  os 

catadores foram capacitados para fazer triagem de lixo eletrônico, isso é eficaz no 

melhoramento da logística reversa de resíduo tecnológico, que nada mais é do que o retorno 

de produtos (reciclagem), após o uso do consumidor, de forma independente do serviço 

público de limpeza podendo obter valor diferenciado pelas peças e pelos componentes 

retirados, que antes eram vendidos apenas como plástico. Por meio de parceria com a 

empresa Y. Yamada e seu centro de distribuição, é cedido mensalmente variados 

quilogramas de lixo eletrônico e que possuem seu adequado destino, devido ao apoio do 

projeto GEA, que é um projeto destinado somente à essa área para o desenvolvimento do 

Projeto Cíclica. Ademais, busca-se também, ainda que em fase inicial, empresas parceiras 

para a destinação de vidro, pois há uma oferta  bastante elevada por empresas parceiras. 

 

Quanto ao desenvolvimento da Atenção Básica a Saúde dos catadores, foi necessário 

contatar a Professora de Fisioterapia Sílvia Gatti da UEPA, especializada em Saúde 

Comunitária, a fim de receber maiores orientações sobre o desenvolvimento dessa ação. A 

operacionalização desta e as experiências relatadas pela Professora, nos encaminhou, 

inicialmente a criarmos uma parceria com o Centro Acadêmico de Fisioterapia da UEPA, 

com o intuito de criarmos e tornar mais concreto essa ação, que possui o enfoque de realizar 

exercícios laborais, ergonômicos, alongamentos e educação postural, além de ensinar ao 

catadores exercícios que eles possam realizar antes e depois do trabalho sem o auxílio de 

terceiros, afim de que eles possam prover, mesmo que minimamente, sua própria saúde. 
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Belém, posteriormente pretende-se ampliar e tornar mais completa essa ação com o auxílio 

da SESMA, os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) e de outros Centros 

Acadêmicos da Saúde como Medicina, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Educação 

Física e Biomedicina. 

 

RESULTADOS 

 

Quantos aos resultados mensuráveis do projeto Cíclica, explicita-se os seguintes: 

 

A primeira abordagem com os compradores diretos e com os doadores de materiais por 

meio do “Call Day”, serviu para identificarmos quais estre esses possuíam interesse em 

fechar parceria, porém, ao alteramos o modo de abordagem para uma apresentação 

presencial da proposta e do Projeto Cíclica, verificou-se um aumento de 1 parceria para 

cada 7 ligações, para uma média de 5 parceria para cada 7 apresentação presencial. Ou 

seja, verificou-se que o segundo é o melhor procedimento e, atualmente, prioriza-se este 

em detrimento daquele. 

 

Além dos já existentes doadores, a busca por novos doadores de materiais, que possuem 

maiores preços/kg, mostrou-se concreta com o fechamento de mais cinco parceiros para o 

CT, a Churrascaria Boi de Ouro, a sorveteria Ice Bode, Bar Mercearia, o restaurante Tokyo 

Sushi e o supermercado Y.Yamada. Segue na tabela a estimativa de aumento dos materiais 

que serão coletados com essas novas parcerias, por semana. 

 

 

 
 

MATERIAL PESO (KG) PREÇO/KG TOTAL 

LATAS ALUMÍNIO 58 R$ 3,00 R$ 174,00 

ÁGUA MINERAL 71,2 R$ 0.9 R$ 64,08 

Q BOA 148 R$ 0,8 R$ 118,40 

Total 
  

R$ 357,20 

 

 

Infere-se, portanto, da tabela que em duas semanas de busca por novos pontos de coleta de 

materiais, com valores mais alto no mercado, por meio de apresentação presencial do 

projeto, resultaram em um aumento semanal de R$ 375,20. Dessa forma, as expectativas 

de fechar novas parcerias apresentam-se concretas, alcançáveis e bem rentáveis. 
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A parceria do Cíclica com o GEA, está desenvolvendo o projeto que estima a venda de 
toneladas de Resíduos eletrônicos, entretanto, a venda dos resíduos ainda não foi iniciada 

e a estimativa de aumento da renda mensal do Centro de Triagem ainda não foi computada. 

 

As ações de promoção da saúde visam melhorar a amplitude de movimento, fortalecer as 

articulações e diminuir as dores musculares, para evitar lesões graves no trabalho, 

preservar a saúde do catador, melhorar diretamente sua qualidade de vida e, 

consequentemente, melhorar o desempenho no trabalho e aumentar a produtividade. 

 

Houve capacitação por meio de uma palestra sobre educação financeira e orçamento 

familiar, com o total apoio do Grupo de Educação Financeira da Amazônia (GEFAM), 

entidade vinculado à Universidade federal do Pará e à faculdade de Economia do  Instituto 

de Ciências sociais e aplicadas (ICSA). 

 

A organização e a estruturação dos processos que envolvem os agentes do Centro de 

triagem, demonstrou um aumento na eficiência do trabalho, na medida em que reduziu os 

desperdícios de materiais, desgastes físicos e intelectuais e tornou possível observar o  que 

estava sendo realizado no CT de modo mais claro e objetivo. 

 

Estimulou-se uma maior relação interpessoal entre todos os membros do centro de triagem, 

melhorando o ambiente de trabalho e garantindo uma maior satisfação pessoal, por meio 

das aplicações diretas propostas do modelo business administration, principal e 

inicialmente, com o auxílio e para as lideranças e responsáveis, diretos e indiretos, do 

Centro de triagem. O que gerou aumento de produtividade. 

 

Além disso, tornou-se necessário externalizar para a comunidade, por meio da realização 

de campanhas de conscientização, a ação do projeto e a árdua tarefa dos catadores a fim de 

que esta reconheça socialmente os catadores, além de criar, uma política social onde a 

população local reconhece suas responsabilidades na geração de resíduos e a importância 

de cuidar do meio ambiente. 

 

E mais, de acordo com os gráficos em anexo, no primeiro semestre do ano de 2015 houve 

uma relação direta entre a quantidade de material recolhido pela Associação de Catadores 

da Coleta Seletiva de Belém (ACCSB) e a renda mensal total dos 34 associados. Ambos 

os gráficos começam com uma elevação acima da média haja vista as festas do fim de ano, 

após isso, uma pequena queda, mas em março, no período do carnaval tem-se a maior 

elevação. É fundamental considerar que a linha de tendência apresenta bastante paridade e 

atinge menos decaimento na renda mensal. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante disso, o trabalho realizado pelo Centro de Triagem, fará com que o material retorne 

a cadeia produtiva, sendo reaproveitado e reciclado em novos produtos para consumo e 

impedindo que o material reciclável seja disposto de forma incorreta no meio ambiente. 

Portanto, além desse motivo, a necessidade de humanização do trabalho e o 
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histórico de descaso sofrido por esses catadores, criou e incentivou o time Enactus da 
Universidade Federal do Pará (UFPA) a desenvolver um projeto para ajudar os catadores, 

o Projeto Cíclica. 

 

De certo, os associados não serão os únicos beneficiados pelo Projeto Cíclica, haja vista 

que este trabalha fielmente com a tríade da organização Enactus, o lado ambiental com a 

triagem e posterior reciclagem de resíduos sólidos que poderiam ter destinações 

inadequadas, o lado econômico que visa o aumento da renda mensal dos catadores de 

resíduos do CT e o social o qual está sendo desenvolvido com base na realização de 

atividades que atingem diretamente os catadores, como a alfabetização, a capacitação e a 

promoção da saúde. 

 

Portanto, a beleza do Projeto ainda esbarra na triste realidade que os catadores do Centro 

de Triagem passam. Porém, mesmo com as problemáticas da Associação, reconhece-se 

que o Projeto Cíclica vem contribuindo significativamente para o melhoramento desta, com 

isso, as atividades que já foram realizadas precisam ser fortalecidas e as próximas precisam 

ser realmente implementadas, para que esses catadores em situação de vulnerabilidade, 

além de deixar esse status, possam estar empoderados no seu trabalho. Para que o projeto 

venha contribuir com suas experiências em outras comunidades. 
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RESUMO 

 

O objetivo é analisar o projeto de extensão “Campanha #EuReciclo” da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, Campus de Paranaíba (UFMS/CPAR), considerando a experiência 

prática da equipe extensionista, a educação ambiental e a cidadania dos catadores. A teoria 

tratou de projeto de extensão, educação ambiental e cidadania. A pesquisa realizada se 

caracteriza como descritiva e com uma abordagem qualitativa. Foi realizado um estudo de caso 

considerando o projeto “Campanha #EuReciclo”. A execução da  proposta contribuiu para a 

conscientização dos estudantes, destinou um maior volume de materiais para a cooperativa e 

propiciou o desenvolvimento da cidadania nos cooperados e na população. Com as ações 

realizadas foi possível evidenciar direitos e deveres quanto aos resíduos sólidos e, assim, toda 

a comunidade se beneficiou com a realização do projeto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Extensão; Cooperativa de Reciclagem; Educação 

Ambiental. Cidadania. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com a intenção de associar as habilidades de gestão adquiridas no curso de 

Administração da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Paranaíba 

(UFMS/CPAR), e realizar uma ação de conscientização na cidade de Paranaíba-MS para 

aumentar a renda da cooperativa reciclável do município, foi elaborado o projeto de extensão 

universitária que previa o apoio ao desenvolvimento de técnicas recicláveis de materiais na 

Cooperativa Recicla Paranaíba (COOREPA) e a melhoria das condições de vida dos catadores 

de resíduos. A construção de uma tecnologia social para geração de trabalho e renda se tornou 

um desafio para a universidade principalmente em relação ao aumento de volume de materiais 

recicláveis. O ponto de partida para a construção do projeto foi à constituição de uma equipe 

que a partir de estudos realizados na área, construiu o projeto. 
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A  partir  dessas  considerações  se  estabeleceu  o  projeto  de  extensão     “Campanha 

#EuReciclo”; organizado pelos alunos, professores e colaboradores da Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul, Campus de Paranaíba (UFMS/CPAR) partindo de dois propósitos 

principais que se resumem em conscientizar a população sobre a importância da reutilização e 

separação correta dos resíduos sólidos e a ampliação do volume de materiais destinados a 

cooperativa da cidade. 

Este artigo tem como foco analisar o programa de extensão “Campanha #EuReciclo” 

considerando a experiência prática da equipe extensionista (acadêmicos), a educação ambiental 

do público alvo (estudantes) e a cidadania dos catadores cooperados, da Cooperativa Recicla 

Paranaíba – COOREPA, beneficiados com a campanha. O projeto “Campanha #EuReciclo” foi 

cadastrado na Plataforma Educares do Ministério do Meio Ambiente (EDUCARES, 2016a) e a 

ação foi considerada uma prática de referência no âmbito do poder público (EDUCARES, 

2016b) e isto reforça a escolha do projeto para o estudo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A extensão universitária é uma atividade que pode ser interpretada como a criação e 

recriação de conhecimentos para possibilitar transformações sociais. Sua principal 

característica é identificar o que deve ser pesquisado e não somente a promoção de uma relação 

entre saberes acadêmicos e populares. Como obra coletiva, passa a aparecer nas práticas 

desenvolvidas em universidades e assim, torna possível um trabalho que se volta à produção do 

conhecimento novo e prestigia um diferente papel social. A extensão resulta ações e cria 

produtos em forma de conhecimento para a transformação de uma comunidade e quando 

pensada como trabalho, vê-se que este não se exerce apenas a partir dos participantes do grupo 

universitário, servidores e alunos, pois exige a dimensão externa da universidade composta da 

participação da população (MELO, s/d). 

Segundo Corrêa (2003) que cita o Plano Nacional de Extensão (1999) os projetos 

universitários e os processos educativos, cultural e científico articulam o ensino e a pesquisa de 

forma indispensável além de viabilizarem a relação transformadora entre universidade e 

sociedade. Este estudo é o resultado de uma pesquisa baseada na experiência prática,  educação 

ambiental e cidadania e as áreas temáticas para classificação das ações de extensão universitária 

são: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; 

Tecnologia e Produção e Trabalho (FORPROEX, 2012). O projeto de extensão analisado neste 

artigo enfoca as áreas de Meio Ambiente e de Trabalho. 
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Com isso, se considera muito importante falar sobre educação ambiental, uma vez que 

é possível refletir e aprender sobre as questões que afetam o meio. Oliveira (2006) aponta que 

grandes impactos ambientais são significadamente notados e por isso é preciso uma 

reconsideração sobre os processos de urbanização diante do consumismo, visto que as pessoas 

geram e descartam grandes quantidades de resíduos todos os dias. É necessário investir em 

novas tecnologias, reutilizar da reciclagem de materiais e conter o consumo desenfreado. 

A educação ambiental empregada de maneira correta se torna uma grande aliada para a 

transformação da sociedade, pois constrói valores, incentiva o cuidado e o desenvolvimento 

dessas instruções ocasiona na construção de atitudes e competências fundamentados na 

reflexão, na sabedoria e em boas ações. Todos precisam assumir a obrigação de formar  futuras 

gerações para a construção de uma sociedade justa e sustentável e dessa maneira, os educadores 

ambientais têm o papel de fortalecer valores como ética, respeito, responsabilidade, 

solidariedade e cidadania para superar o ensino teórico (FRACALANZA, 2004; CARMO; 

CAVALCANTE; FERRARO JÚNIOR, 2005). 

De acordo com Gomes (2006) o importante papel do catador na cadeia econômica dos 

resíduos sólidos precisa ser reconhecido e se transformar em protagonista desse ciclo passa 

necessariamente por sua organização em cooperativas ou formas que lhe permitam atuar em 

construção de uma identidade. No caso dos cooperados, é primordial tratar o desenvolvimento 

da cidadania para qualificar sua forma de trabalho e possuir melhores condições de vida. 

A partir da conscientização coletiva é possível ampliar a valorização dos catadores, 

cientificar a população por meio da política nacional de resíduos e incumbir o poder público 

quanto as suas obrigações. É grandemente valoroso que cada um faça a sua parte para que exista 

a inserção e colaboração de todos os indivíduos na sociedade. Com essas observações, 

consideramos a estruturação de estratégias que mobilizem todo o conjunto social e a 

implementação da gestão socioambiental compartilhada com inclusão (GRIMBERG, 2004). 

A condição de exclusão, dos catadores, se evidencia pela forma empregada no contexto 

social e geralmente associados com as degradantes condições de trabalho. Dessa forma, 

melhores circunstâncias de trabalho e o reconhecimento afastam o catador do universo da 

invisibilidade e o despertam para o exercício da cidadania (GOMES, 2006). O contexto sócio-

político propiciou a mudança do papel do catador como marginal para assumir um papel de 

profissional da coleta seletiva. Aquele que antes era caracterizado como apenas moradores de 

rua, passa a ser visto como trabalhador, incentivando o processo de profissionalização (DIAS, 

2002). 
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A precarização do oficio do catador não se traduz apenas na exclusão à seguridade 

social, mas também na fragilidade dos vínculos sociais que regem o trabalho da catação como 

a única ou última alternativa possível em oposição ao déficit de cidadania. A inclusão social, 

do qual os catadores de resíduos sólidos fazem parte é tão essencial para a construção da 

democracia como um desafio da política pública. A educação para a cidadania é o início das 

vias de inclusão e isso pressupõe o reconhecimento dos excluídos (STROH; SANTOS, 2007). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa relata um estudo descritivo estabelecido por uma abordagem 

qualitativa. A pesquisa descritiva consiste, segundo Sampiere, Baptista e Collado (2006), na 

descrição de situações, acontecimentos e feitos que procuram atribuir características e 

especificar perfis para coletar dados e atribuir informações. Na abordagem qualitativa, para 

Miles e Huberman (1994), os dados acessíveis para a análise, mas reúnem o processamento dos 

dados obtidos em ações específicas dentro de um contexto social e histórico. Cooper e Schindler 

(2011) definem a abordagem qualitativa como um conjunto de técnicas que procuram atribuir 

particularidades na análise de dados e fundamentar teorias para esclarecimentos dos 

pesquisadores. 

Para esta proposta foi realizado um estudo de caso. Segundo Yin (2010) essa estratégia 

coleta, apresenta e analisa informações a partir de explicações e observações 

metodologicamente rigorosas em procedimentos formais e explícitos. Escolheu-se como caso 

o projeto de extensão “Campanha #EuReciclo”, que foi cadastrado na Plataforma SigProg e 

aprovado no Edital PAEXT/UFMS. Justifica-se a escolha deste projeto uma vez que foi listado 

como uma prática de referência na Plataforma Educares do Ministério do Meio Ambiente 

(EDUCARES, 2016b). As fontes de evidência foram: a) documentos: Projeto de Extensão e 

Relatório Final; b) arquivos de registros: Registros mensais das atividades dos Bolsistas; c) 

observações: realizadas durante a realização do projeto; e d) entrevistas não estruturadas: 

realizadas com a Diretora Presidente da COOREPA, o professor coordenador do projeto e 

acadêmicos extensionistas. 

Para o tratamento dos dados utilizou-se a análise de conteúdo. Hair et al (2005) retratam 

a análise sistemática e observações frequentes de temas e conteúdos para a obtenção de dados 

por meio de textos e assuntos semelhantes com a finalidade de garantir o resultado da 

exploração a partir das características identificadas. Roesch (2013) se refere à análise de 

conteúdo como questões abertas com o propósito de permitir que o pesquisador entenda a 

perspectiva do conteúdo e categorize as alternativas para a obtenção de feedback. A análise 
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foi realizada considerando quatro categorias: o projeto, a experiência da equipe extensionista, 

a educação ambiental e a cidadania dos cooperados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A “Campanha #EuReciclo” teve como objetivo principal conscientizar os estudantes, 

professores e funcionários das escolas públicas municipais de Paranaíba-MS quanto a 

responsabilidade na geração de resíduos sólidos e quanto a separação dos materiais e coleta 

seletiva.  Assim,  o  projeto  realizou  palestras,  oficinas  e  vídeos,  culminando  no  dia     do 

#EuReciclo com ampla divulgação em jornal, rádio e, principalmente nas redes sociais. Os 

materiais recicláveis arrecadados foram coletados pela COOREPA. 

O projeto foi realizado entre março de 2014 e dezembro de 2015. As etapas do projeto 

em cada escola envolveram: a) Organização prévia da “Campanha #EuReciclo” (palestras, 

oficinas e vídeos) nas escolas com apoio de um professor da instituição; b) Coordenação de um 

dia específico em que toda a escola (alunos, professores, coordenadores e funcionários) recolha 

materiais recicláveis para serem doados para a COOREPA; c) Transformação da escola em 

Ponto de Entrega Voluntária (PEV) para a organização regular dos materiais recicláveis. A 

equipe extensionista auxiliou na organização da campanha nas escolas, considerando 

especificidades de cada unidade. A ideia principal foi conscientizar os alunos quanto à 

separação do lixo seco (reciclável) e do lixo molhado (não reciclável) e a entrega dos materiais 

recicláveis na instituição. 

Em um dia determinado (cada escola definiu sua data) todos levaram os materiais para 

a escola tiraram fotos com a plaquinha #EuReciclo e gravaram vídeos dizendo o nome, a escola 

e a frase “eu reciclo”. Neste dia os cooperados participaram agradecendo a participação da 

escola e recolhendo os reciclados. Foram, no mínimo, duas campanhas por semestre. Ressalta-

se a utilização do formulário de permissão de uso de imagens, sons e vídeos para arquivamento. 

A equipe extensionista intermediou a comunicação entre a cooperativa e a escola para que esta 

última se tornasse um ponto de entrega voluntária de recicláveis. 

A seguir são analisados: 1) a experiência prática da equipe extensionista (acadêmicos); 

2) a educação ambiental do público alvo (estudantes); e, 3) a cidadania dos catadores 

cooperados. 

 

4.1 Experiência prática da equipe extensionista – acadêmicos 

Fundamentando a reflexão ambiental se compreende o papel dos protagonistas sociais 

que se sensibilizam pela apropriação da natureza. Com um processo educativo articulado e 
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compromissado com a sustentabilidade e possível implicar em mudança na forma de refletir e 

provocar transformações nos costumes educativos (JACOBI, 2006). Em termos de ensino foi 

possível ver a prática da educação ambiental nas escolas por parte dos alunos, bem como o 

desenvolvimento dos acadêmicos envolvidos em uma ação que se vincula a disciplina de Gestão 

Ambiental. Foi possível também o desenvolvimento de pesquisas de cunho científico quanto a 

ações e atitudes ambientais quanto aos resíduos sólidos domiciliares.  O conhecimento 

desenvolvido na universidade promovendo a educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável nas escolas municipais, bem como, contribuindo para o aumento do volume de 

materiais de uma cooperativa de reciclagem. 

Dessa forma, notou-se que as atividades de extensão neste campo auxiliam na percepção 

de que simples ações podem contribuir para o bem comum. É preciso expor que a coletividade 

é uma forma de desenvolvimento e que o fracionamento de tarefas possibilitam bons resultados 

e mudam a sociedade. Com essas posturas, todos estarão se adaptando com princípios de 

sustentabilidade e iremos modificar o planeta por meio de novas condutas. 

 

4.2. Educação ambiental do público alvo – estudantes 

A educação ambiental, nas escolas, tem o papel de formar/emancipar, difundir ideais e 

normas. Ainda que a formação de uma nova sociedade “[...] deve partir da cultura e dos valores 

que foram, ao longo da história, construídos. Portanto, não se pode promovê-la da noite para o 

dia; deve ser constituída em um processo longo e contínuo nos espaços escolares” (SOUZA, 

2007, p. 260). A sala de aula deve ser um local onde são passados conceitos e definições e, 

ainda, ser um ambiente em que as crianças podem expor, propor e por em prática o 

conhecimento que possuem (LIMA, 2003). 

Oliveira (2006) conjectura que os resíduos sólidos possuem uma problemática relevante 

que necessita de comoção e conscientização de toda a população. Se cada um fizer a sua parte, 

a questão será amenizada, as atividades locais refletirão no global e acontecerá uma melhoria 

da qualidade de vida significativa. Dessa forma, se verifica que é preciso reforçar a 

conscientização dos cidadãos quanto ao projeto e, assim, agregar resultados para o meio 

ambiente e efetivar boas ações. 

Assim, surgiu o projeto de extensão “Campanha #EuReciclo” com base nas 

necessidades de conscientizar a comunidade na separação correta de materiais recicláveis. 

Souza (2007) expõe que a educação ambiental requer o esclarecimento para a população sobre 

a sua importância, proporcionando reflexões e experiências que demonstrem a inter-relações de 

cada indivíduo, com sua cultura, seus ideais políticos e o meio ambiente, para que tais 



I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social Enactus Brasil 

Fortaleza/CE 
07e08deJulhode 

2016 BRASIL 

 

254 

 

 

 

ações deem suporte para que as pessoas formem seu olhar crítico e sejam capazes de decidir o 

que deve ser feito com a questão da sustentabilidade. 

A “Campanha #EuReciclo” conscientizou os estudantes quanto a separação de materiais 

recicláveis e a destinação destes materiais para a cooperativa do município. A atuação de 

projetos educativos nas escolas proporcionou a transformação dos estudantes para desempenho 

de práticas sustentáveis. A iniciativa do projeto foi realizada pelos integrantes da UFMS/CPAR 

e o público alvo desfrutou da oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a importância da 

separação dos materiais e os principais problemas causados pelo descarte errado de resíduos 

sólidos. Para aqueles que deixavam sua contribuição, aconteceu à elaboração de fotos e vídeos 

junto a placa da campanha com a finalidade de divulgar a proposta. As ações foram divulgadas 

para a estimulação da participação de toda a comunidade e continuidade do projeto. 

É muito importante incluir a temática do meio ambiente nas instituições de ensino para 

a construção de um bom senso em relação à coletividade, neste sentido ações de educação 

ambiental são fundamentais. A atuação prática dos estudantes em desenvolverem posturas, 

passar conhecimentos e evidenciar os reais problemas a partir do que foi ensinado dentro de 

sala aula, propicia a formação cidadãos sustentavelmente corretos. A conscientização fez com 

que algumas escolas se tornassem pontos de entrega voluntária, de modo que continuamente os 

estudantes e a comunidade possam deixar seus materiais recicláveis naquela escola. 

 

4.3. Cidadania dos catadores cooperados da COOREPA 

A COOREPA existe em Paranaíba-MS há seis anos, no entanto, não consegue atingir 

todo o município devido à falta de conhecimento da população sobre a importância da separação 

dos materiais recicláveis. A partir de atitudes diárias é possível diminuir a quantidade de lixo 

destinado aos aterros sanitários e realizar e reaproveitamento. Carmo, Cavalcante e Ferraro 

Júnior (2005) salientam que a interferência educacional objetiva a melhoria na qualidade de 

vida das pessoas, pois é por meio da educação que se constrói um ambiente favorável ao 

crescimento da ideia de sustentabilidade. 

As   escolas   desenvolveram   ações   de   educação   ambiental   com   a    “Campanha 

#EuReciclo”, tal ação promoveu a destinação dos resíduos sólidos recicláveis para a 

COOREPA. O desenvolvimento desta ação providenciou um aumento de  materiais recicláveis, 

devidamente separados e limpos. Isto resultou em melhor qualidade de vida para os cooperados. 

A entrega de materiais recicláveis para a cooperativa implicou na redução    de 
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materiais enviados para o aterro sanitário/lixão. Reduzindo os impactos ambientais causados 

pela destinação incorreta destes materiais e aumentando a vida útil do aterro/lixão. 

É necessário o esforço de todos para que os municípios se tornem sustentáveis, em seu 

enfoque econômico, social e ambiental, garantindo às futuras gerações a chance de corrigir os 

erros cometidos por seus antepassados e usufruir o meio ambiente, cumprindo o dever de 

sustentabilidade (WELTER; PIRES, 2010). A cooperativa, mediante contato, recolhe estes 

materiais, beneficia e os comercializa. O aumento do volume de materiais na cooperativa gera 

consequente aumento da renda dos cooperados, desenvolvendo benefícios sociais relevantes 

para a realidade dos catadores. A coleta dos resíduos na COOREPA acontece de duas formas: 

pelo recolhimento de materiais, com um caminhão, realizado pelos cooperados e pela entrega 

voluntária dos materiais em pontos específicos ou na própria cooperativa. 

 

5. CONCLUSÃO 

Este artigo teve como objetivo analisar o projeto de extensão “Campanha #EuReciclo” 

considerando a experiência prática da equipe extensionista, a conscientização do público alvo 

(estudantes) e a cultura dos catadores cooperados a COOREPA e beneficiados com as 

atividades. A “Campanha #EuReciclo” aprimora a educação ambiental e assim, conscientiza os 

estudantes do município para o aumento de volumes de materiais na COOREPA, com o auxílio 

da UFMS/CPAR. O projeto foi proposto com a finalidade de desenvolver ações sustentáveis na 

população e aumentar a renda dos catadores cooperados a partir de boas práticas de 

sustentabilidade existentes. 

Com base na prática da educação ambiental e o desenvolvimento dos acadêmicos foi 

possível progredir com pesquisas científicas na esfera de ações ambientais e descarte correto 

de resíduos sólidos. A ciência desenvolvida na universidade favoreceu o progresso sustentável 

no município e ampliou o volume de materiais na COOREPA. Assim, vemos que atividades de 

extensão auxiliam na percepção de que ações do cotidiano podem contribuir para o bem de toda 

a população a partir da conscientização. A coletividade é uma forma de desenvolvimento e a 

divisão de tarefas possibilita bons resultados. 

Nas escolas, a disfunção de ideias a favor do meio ambiente, tem o oficio de irradiar a 

composição de uma sociedade sustentavelmente correta; contudo, esse processo é longo e 

precisa ser contínuo. O projeto “Campanha #EuReciclo” foi fundamentado a partir da 

necessidade de informar a comunidade sobre a separação correta de materiais e a destinação 

destes para a cooperativa. A temática do meio ambiente é muito importante nas instituições de 
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ensino para a formação da prudência e da prática dos estudantes com novas posturas, 

compreensões e a evidenciação de questões a partir do que foi absorvido dentro de sala aula. 

A potencialização de ações que promovem o aumento de resíduos sólidos na COOREPA 

e resultam na melhora da qualidade de vida dos cooperados, implicou na redução de materiais 

destinados ao aterro sanitário/lixão. As iniciativas desenvolvidas pelos educadores em termos 

de educação ambiental precisam se espalhar em todos os espaços da sociedade e criar uma 

consciência socioambiental coletiva. É necessário aperfeiçoar o papel da escola, da família e do 

próprio aluno em relação à formação da percepção ambiental, foi nesse sentido que o projeto 

de extensão “Campanha #EuReciclo” da UFMS/CPAR contribuiu. 
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RESUMO 
 

A crescente produção de lixo pela sociedade faz com que alternativas sustentáveis 
e ambientalmente corretas, de tratamento e destino desses resíduos, sejam necessárias. 
Como grande parte do lixo produzido é orgânico, este pode ser transformado em biogás 
e biofertilizante, a partir da digestão anaeróbia gerada em biodigestores. O município de 
Assis não possui destino adequado para os resíduos orgânicos, o que causa prejuízos 
ambientais e sociais. Com vista nessa problemática, o time ENACTUS UNESP Assis 
opera no Projeto Energia Orgânica, que visa à implantação de um biodigestor em uma 
agroindústria de leite do município, gerando energia e biofertilizantes que poderão ser 
utilizados pelos cooperados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: lixo; biodigestor; energia; agroindústria. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento da produção industrial, da população mundial e o aumento na 

intensidade das atividades humanas, agrava cada vez mais o problema de 

gerenciamento de lixo urbano. O destino mais adequado para esses resíduos seriam os 

aterros sanitários, onde o lixo é soterrado e compactado tornando-se, dessa forma, um 

líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, 

químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos. 
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Além do chorume, a decomposição gera biogás, gás combustível gerado pela 

digestão anaeróbia de resíduos orgânicos. Esse líquido, denominado “chorume”, é 

drenado e devidamente tratado e o biogás, armazenado ou queimado, reduzindo o 

impacto ambiental. 

Os aterros sanitários, apesar de adequados, não possuem capacidade de 

gerenciar todo o lixo produzido, dado o alto custo de manutenção e o grande volume de 

lixo. Grande parte dos resíduos sólidos urbanos (RSU) são, portanto, depositados em 

lixões, contaminando o solo e os lençóis freáticos com o chorume e o ar  com  a liberação 

de gases do efeito estufa [1]. Estes locais ainda atraem diversos vetores de doenças que 

podem gerar problemas graves de saúde. 

O município de Assis em São Paulo não possui área licenciada na cidade para 

descarte correto de lixo domiciliar. Os resíduos são depositados a céu aberto sem 

tratamento adequado, o que faz com que o município não esteja de acordo com o artigo 

54 da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), do ano de 2010, que 

estabeleceu o fim dos lixões no Brasil desde o ano de 2014 e suas substituições por 

aterros sanitários em todos os municípios brasileiros. 

Assim como o lixo, a utilização de petróleo e outras fontes não renováveis de 

energia são alvos de estudos e políticas de remediação. Fontes renováveis que possam 

substituir esses energéticos tradicionais vêm sendo exploradas. O biogás obtido através 

da biodigestão de lixo orgânico se apresenta como uma alternativa sustentável de baixo 

custo e vem gerando resultados favoráveis [ 2 ]. 

O presente artigo visa apresentar o projeto “Energia Orgânica”, executado pela 

ENACTUS UNESP Assis. Pretende-se construir um biodigestor anaeróbio, buscando 

promover a redução do impacto dos resíduos orgânicos, gerando energia e produzindo 

biofertilizante para uma cooperativa de agricultores familiares do município. A 

agroindústria do leite da Associação dos Produtores Rurais do Município de Assis e 

Região (Aprumar) está localizada na saída da cidade com acesso para SP 333 e tem 

como objetivo a pasteurização e produção de iogurte a partir do leite produzido pelos 

pequenos agricultores que fazem parte da cooperativa. Contudo, no processo de 

fabricação do iogurte será gerado como excedente soro de leite, que sem um tratamento  

adequado  pode  contaminar  o  solo  e  lençóis  freáticos.  O  terreno      da 
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agroindústria conta ainda com um grande espaço ao lado da    fábrica de iogurte e leite, 

livre do círculo de caminhões e outras máquinas que pode ser utilizado para a 

construção de um biodigestor. 

 
1.1 Biodigestores 

Biodigestores são equipamentos constituídos por uma câmara fechada 

destinados a recolher o principal componente do biogás, o gás metano, produzido a partir 

da decomposição anaeróbia do lixo orgânico. O gás metano é altamente combustível e a 

sua queima gera gás carbônico, o qual tem um potencial de efeito estufa 21 vezes menor 

que o antecessor. Além da coleta do gás, há produção de nutrientes agrícolas sob a forma 

de resíduos sólidos, chamados biofertilizantes [ 3 ]. 

O poder calorífico do biogás varia de 5.000 a 7.000 kcal/m³ de acordo com a 

concentração de metano em sua composição. Em comparação com outras fontes de 

energia, 1m³ de biogás equivale a: 

 0,61 litros de gasolina; 

 0,57 litros de querosene; 

 0,55 litros de óleo diesel; 

 0,45 kg de gás liquefeito; 

 0,79 litros de álcool combustível; 

 1,428 kwh de energia elétrica. 
 
 

1.2 Agroindústrias 

Agroindústrias são responsáveis pelas transformações das matérias primas vindas 

da agricultura, pecuária, aquicultura e silvicultura em bens de consumo para o 

consumidor [ 4 ]. 

O número de agroindústrias tem crescido nos últimos anos por conta do 

desenvolvimento do agronegócio, a fim de baratear a transformação de determinadas 

matérias primas produzidas ainda no meio rural, evitando gastos com transportes das 

mesmas para centros industrializados. 

Entretanto, com o aumento da produção de produtos agroindustriais como 

iogurtes,  queijos,  entre  outros  derivados  de  leite,  tem-se  gerado  sedimentos    que 
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normalmente não são tratados de forma correta, ocasionando o acúmulo e 

armazenamento destes, ou simplesmente a liberação indevida no meio ambiente. 
 
 

1.3 Efluentes industriais 

Na maioria dos processos industriais ocorre a produção de efluentes que não 

podem ser simplesmente descartados no meio ambiente sem o tratamento adequado. No 

caso das agroindústrias de leite são produzidos diversos efluentes que não podem ser 

descartados no meio ambiente, como o soro do leite, detergentes, açúcares e  águas de 

lavagem [ 5 ]. 

O processo de digestão anaeróbia se torna efetivo por conta de tratar os resíduos 

provenientes da produção dos derivados do leite das agroindústrias, já que estes são 

ricos em nutrientes e açúcares, favorecendo assim o processo de biodigestão anaeróbia 

na produção do biogás [ 6 ]. 

 

2. OBJETIVO 

O Energia Orgânica surgiu como um projeto de extensão da UNESP Assis na 

Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Assis, a COOCASSIS. Nesse projeto 

inicial o intuito era a construção do biodigestor e atividades relacionadas à educação, já 

que muitos cooperados não sabiam ler, escrever e resolver as quatro operações básicas 

da matemática (soma, subtração, divisão e multiplicação). 

Quando o time ENACTUS UNESP Assis foi formado, o projeto foi incorporado a 

ele, por se encaixar nos critérios ENACTUS com objetivos e resultados que visavam o 

empoderamento da comunidade de catadores e o tratamento correto do lixo orgânico 

proveniente da cidade. O projeto foi premiado pelo Banco Santander por meio do edital 

“Santander Universidade Solidária”, e por meio desse prêmio foi possível viabilizar a 

compra de equipamentos, assim como dar início as obras de construção do biodigestor. 

Mesmo com essa conquista o projeto sofreu com problemas de infraestrutura e 

segurança da própria comunidade. Por conta da localização da COOCASSIS, a 

cooperativa se localiza na marginal de uma rodovia entre as cidades de Assis e 

Cândido Mota, e dado o furto de materiais de construção durante as obras, a 

continuação da  construção  foi inviabilizada, uma  vez que  o  passo  seguinte da   obra 
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seria a instalação de equipamentos mais caros e impossíveis    de repor com o dinheiro 

disponível. Após algumas conversas entre o time foi constatado que a manutenção do 

projeto era inviável naquela comunidade. Entretanto, pela estrutura e equipamentos 

comprados para o projeto, seria possível aplicá-lo em outra comunidade. 

A Aprumar foi uma das comunidades estudadas pela equipe de projeto, surgindo 

então a oportunidade de aplicação da obra do biodigestor para tratamento dos resíduos 

da cooperativa da agroindústria de leite, beneficiando pelo menos 33 micro produtores 

que receberiam abate na conta de energia da indústria – são os cooperados os 

responsáveis pelos gastos necessários para manutenção do local – através da produção 

de energia a partir da queima do biogás e também receberiam benefício do biofertilizante 

que pode ser utilizado pelos pecuaristas ou, dependendo de sua qualidade, até mesmo 

ser vendido. 

 

3. METODOLOGIA 

Ainda existem estruturas instaladas na COOCASSIS e o ponto inicial do projeto 

é realizar a retirada das mesmas, para que possam ser reaproveitadas no novo terreno 

onde o biodigestor será instalado. Esses materiais são: geomembrana de polietileno de 

alta densidade (Figura 1), um decantador (Figura 2) e canos que ainda permanecem na 

Cooperativa. Contudo, devido á exposição ao ar livre e ao descaso da comunidade a 

estrutura na COOCASSIS está avariada e os danos serão calculados após a retirada dos 

materiais e soterramento do buraco excedente. Para isso está sendo articulada, com a 

secretaria do meio ambiente de Assis, uma parceria para mover esses equipamentos 

para o terreno da Unesp ou mesmo da Própria Associação. Será  utilizada uma bomba 

para drenar o líquido que se acumulou no canal principal do biodigestor, então a 

geomembrana e os canos serão cortados e transportados junto com o decantador. Para 

instalação na Aprumar pretende-se pedir auxílio a profissionais da região que já tenham 

lidado com a construção de um biodigestor, para elaborar um novo plano de projeto e 

adaptar a planta antiga as novas proporções que a Aprumar proporciona para a 

construção. Com objetivo de iniciar a elaboração desse novo plano foram realizadas 

medições e confeccionada a planta baixa da agroindústria. Também será recebido 

suporte por parte dos professores da própria universidade que   possuam 
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conhecimento para auxiliar com a melhor matriz microbiológica para o substrato a ser 

utilizado. Ainda planeja-se realizar uma parceria entre ENACTUS, Aprumar e Unesp 

para oficializar o projeto e facilitar a tramitação de planos futuros. 

 

 

Figura 1: Geomembrana localizada na Figura 2: Decantador localizado na 

COOCASSIS COOCASSIS 

Fonte: Autor Fonte: Autor 
 
 

A construção será financiada com o dinheiro obtido pelo time no edital Ford 

College Community Challenge e acompanhada pelos membros do time e representantes 

da cooperativa. Ao fim, a energia gerada pela queima do biogás será revertida para as 

atividades da agroindústria, a carga de nutrientes de uso agrícola excedente será 

avaliada quanto a sua eficiência comparada à adubos químicos e ao solo não adubado, 

além de ser submetida a testes físico-químicos para avaliar sua composição, permitindo 

assim o melhor uso ou comercialização desse produto. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
 

4.1 Empoderamento da comunidade na utilização dos equipamentos 

Com a finalização das obras, a comunidade será instruída como operar e cuidar 

dos equipamentos instalados na agroindústria, desde aspectos técnicos (cuidados com 

peças, equipamentos hidráulicos e elétricos), quanto aspectos envolvendo a 

biossegurança do biodigestor, a fim de que acidentes e fatalidades possam ser 

impedidos. 

 

4.2 Tratamento efetivo de todos os resíduos orgânicos 

Após o inicio do funcionamento do biodigestor o projeto espera que este opere 

com capacidade máxima, sendo que dessa forma ele seja abastecido diariamente com 

todos os efluentes produzidos pela agroindústria na produção dos derivados de leite.  De 

modo que os efluentes jamais serão descartados sem o devido tratamento. 

 
4.3 Produção de biogás 

Com o abastecimento contínuo do biodigestor, a produção de biogás deve ser 

constante e satisfatória para diminuir em parte os custos relativos ao consumo de 

eletricidade, podendo assim, auxiliar na melhoria do preço final do produto comercializado 

pela agroindústria. 

 
4.4 Produção de biofertilizante 

No interior da geomembrana ocorrerá acumulo de um sedimento que tem 

capacidade para ser um potente biofertilizante, o qual caso tenha a eficácia comprovada, 

poderá ser distribuído entre os membros filiados a agroindústria que produzem culturas 

agrícolas e posteriormente, dependendo da qualidade do mesmo, será possível uma 

comercialização desse biofertilizante revertendo lucro para a própria agroindústria. 
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5. Conclusão 

Os biodigestores são ferramentas que devem ganhar cada vez mais espaço nas 

técnicas de tratamento de resíduos, já que eles são uma forma eficiente de cuidar da 

problemática ligada ao acúmulo de resíduos orgânicos e efluentes industriais 

provenientes da produção de alimentos. A partir do tratamento adequado estes  resíduos 

são reaproveitados e convertidos principalmente em energia  elétrica, produzida de forma 

limpa, e em subprodutos com potencial valor comercia, como o biofertilizante. 

A utilização de biodigestores em países ricos e grandes produtores agropecuários 

tende a crescer no futuro, já que a quantidade de resíduos orgânicos aumenta ano após 

ano e estes não podem mais ser simplesmente depositados em lixões sem o tratamento 

adequado. 
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PROJETO MAPINGUARI: PRODUÇÃO IDENTITÁRIA SOBRE PRÁTICAS 

E REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO. 
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RESUMO: O projeto Mapinguari é realizado na vila de Alter do Chão, importante balneário 

turístico do estado do Pará. Neste local há muitos anos várias famílias produzem artesanatos e 

produtos alimentícios típicos da região Amazônica, que são comercializados em barracas 

localizadas na praça central local. O projeto Mapinguari, parte da extensão acadêmica da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), objetivando auxiliar famílias de artesãos da 

vila de Alter do Chão, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico, por meio de 

metodologias participativas e alinhadas à realidade da comunidade. O trabalho envolve 25 

famílias, que produzem e comercializam artesanatos e alimentos regionais. A maioria das 

pessoas dessas famílias tem costumes tradicionais, fortemente influenciadas pela cultura 

indígena local, assim, esse trabalho visa contribuir para fortalecimento da concepção do fazer, 

da organização dos artesãos através da associação, assim como fortalecer a construção e 

manutenção das compreensões identitárias na relação de trabalho e cultura. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Identidade, Cultura, Trabalho 

 

 

ABSTRACT 

 
The project Mapinguari is accomplished at the village of Alter do Chão, important tourist 

balneary of the State of Pará. In this place there are many years several families produce crafts 

and typical nutritious products of the Amazonian area, that are marketed at located huts in the 

local central square. The project Mapinguari, part of the academic extension of the Federal 

University of Western Para, aiming at artisans' of the town of Alter do Chão claim families, 

contributing to the social and economic development, through methodologies and aligned to 

the community's reality. The work involves 25 families, that produce and they market crafts 

and regional foods. Most people of these families have traditional customs, strongly influenced 

 
1 Discente do Programa de Antropologia e Arqueologia - PAA da Universidade Federal do Oeste do Pará 

(UFOPA). 
2 Discente do Curso de Licenciatura em História e Geografia – História da Universidade Federal do Oeste 

do Pará (UFOPA). 
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by the local indigenous culture, so this work is to contribute to strengthening the emotional ties 

and the organization of artisans as well as through the association to strengthen the construction 

and maintenance of identity concepts such as ethnicity and culture. 

 

 

 

KEYWORDS:   Entreepreneurship, Identity, Culture, Work. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo vem com objetivo compreender as concepções diante das relações de 

trabalho, desenvolvidas na Vila de Alter do Chão pela Associação AVALTER (Associação dos 

Vendedores Ambulantes, Artesanatos da Vila de Alter do Chão) juntamente com o Projeto 

Mapinguari – Enactus UFOPA, propondo a abordagem do papel do projeto, extensão além das 

fronteiras do campo, mas também como uma verdadeira fonte de reflexão diante das dimensões 

acerca do papel da identidade e trabalho realizado através da comunidade. 

O Projeto Mapinguari, baseado numa metodologia de pesquisas preliminares, 

diálogos construtivos diretos com o público envolvido, com a participação entre trocas de 

conhecimentos entre o corpo técnico do projeto, discente, docente juntamente com os membros 

da associação envolvida, onde toda integração e participação do projeto têm como principal 

proposta o melhoramento e capacitação entre os produtores da praça central da vila de Alter do 

Chão, fazendo com que tais práticas sejam condizentes com a realidade da comunidade, 

adequação dos produtos às normas legais, fazendo com que a comercialização seja mais atraente 

para o público que frequenta o ambiente de vendas; em sua maior parte de turistas que visitam 

às praias próximas à vila. 

A promoção de ciclo de atividades realizadas através do projeto Mapinguari, são 

acima de tudo baseadas na economia solidária: Onde o mais importante é visar abertura de 

múltiplos caminhos entre a comunidade e o projeto auxiliador, diante as possibilidades, e 

empreender nas práticas comerciais, onde ao invés do individualismo, se estabeleça união 

entre os membros envolvidos, no lugar de competição, se estabeleça cooperação e 

responsabilidade diante do coletivo, solidariedade em prol de objetivos em comum, onde o 

espaço de trabalho seja melhorado através de meios sustentáveis, sem devastação do ambiente. 

Deste modo, propõem-se ações transformadoras para a realidade dos artesãos locais da 

vila de Alter do Chão, Santarém-Pará, como forma de desenvolver social e economicamente as 
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famílias envolvidas, bem como, fortalecer a extensão universitária, aproximando os acadêmicos 

de diferentes realidades sociais, permitindo que pensar através do coletivo, propondo ações que 

busquem melhorias e condições para isso diante da lógica da própria comunidade. 

Pretende-se ainda discutir alternativas para promover a organização social e da produção 

artesanal, e contribuir para o enriquecimento da produção e comercialização do produto 

artesanal de base familiar ou comunitária, priorizando a melhoria da qualidade de vida destas 

famílias, sem comprometer a identidade local. Segundo um mapeamento realizado pela Secretaria 

Nacional de Economia Solidária – SENAES -, do Ministério do Trabalho e Emprego, (13%) 

das cooperativas são de produção de alimentos (9%) de artesanato, nessas porcentagens incluem 

os comunitários da Vila de Alter do chão; que tanto produzem artesanatos, quanto produtos 

alimentícios; A produção artesanal de alimentos e diferentes objetos no Brasil é reconhecida 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Imaterial 

e Material, respectivamente (IPHAN, 2015). 

Gadotti (1983) permite caracterizar a identidade enquanto uma processualidade 

histórica, vinculada ao conjunto das relações que permeiam a vida cotidiana. A realidade 

histórica permite compreender a identidade como uma visão que não se pode ser vista de 

maneira unilateralista, mas como um ciclo de contextos agrupados que inter-relacionasse 

conforme os aspectos sociais, culturais, econômicos, isso tudo se deve atualmente aos aspectos 

globais, como a fluidez do comercio, questões regionais do turismo como fonte de renda e 

atrativos para (re) presentação da cultura material local de um povo. Nesse caso podemos 

destacar a inserção do aspecto multicultural dos habitantes/artesãos da Vila de Alter do Chão, 

à medida que seus valores representativos se encontram nos meios apresentados para seus 

consumidores, mais adiante do próprio intercambio de trocas culturais, comportamentos e 

contato com uma grande diversidade de público. 

Alter do Chão, com suas raízes etnográficas no contexto das populações indígenas, 

segundo as narrativas etnográficas e dados arqueológicos, a cidade de Santarém até meados do 

século XVII, era habitada pelos grupos indígenas denominados como “tapajós”, que deu origem 

ao nome do rio que banha suas praias. Segundo Mello Moraes, no início do século XVII, ainda 

haviam índios aldeados pela companhia de Jesus em várias localidades ao rio Tapajós (várzea 

e terra firme), em Alter do Chão, localizava-se a aldeia indígena Borari, os indígenas Boraris 

descolocaram-se das aldeias tapajós para lá em 1738, segundo várias narrativas etnográficas 

dos missionários e pesquisadores da época, isso ocorreu devido da aldeia Tapajós estar muito 

grande e não havia espaço de terra suficiente para o cultivo. A vida simbólica e organizada das 
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aldeias Boraris, foi caracteriza fortemente por aspectos tradicionais em relação com a natureza, 

crenças religiosas, produção de cultura material (destaque para os adornos e cerâmicas 

produzidas). Todas essas raízes etnográficas, ao longo do tempo não foram perdidas 

completamente, assim como toda compreensão do aspecto cultural como algo não estático, elas 

passaram por várias transformações, todas elas conforme suas necessidades e logicas próprias. 

Segundo a aplicação de questionários sociais e diálogos direto com as 25 famílias 

envolvidas na associação, grande parte considera o aspecto do passado histórico um grande 

atrativo para o comercio; além de tudo, uma forma de reconhecimento da própria tradição 

identitária e valorização, evidenciando assim, suas características regionais típicas da região em 

que estão inseridos e garantindo sua autoestima e autoconfiança diante do público envolvido. 

A história, os costumes, a cultura e a identidade de uma comunidade podem ser analisadas pelos 

seus saberes e fazeres (HORODYSKI e MASCARENHAS, 2008; DIEGUES e RINALDO, 

2001). Sendo assim, é uma proposta viável para quaisquer projetos de extensão,    a reflexão 

sobre os processos de pertencimentos e identificação em relação ao trabalho desenvolvido tanto 

pela comunidade que o executa e pelo projeto auxiliador, e por que o trabalho é visto como algo 

além do materialismo financeiro e qual sua importância para as construções identitárias de uma 

comunidade. 

 

 

O PAPEL DO TRABLHO PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

 

 

O termo Identidade é marcado por uma multiplicidade em termos, assim como uma 

forma de construção de sentidos e temporalidade histórica, a questão da discussão sobre esse 

tema vai além de exterioridades de autoafirmação individual, pois sabe se que para 

comunidades tradicionais a relação do coletivo é a prioridade, isso ocorre da forma dinâmica 

que as próprias relações de trabalho são estabelecidas, e com isso, as associações são um 

exemplo amplo e concreto para se estabelecer tais afirmações; compreende-se as mudanças 

dentro os próprios contextos culturais, à medida que se entende como cultura algo não 

cristalizado e imutável, mas como algo dialético a medida que transformações internas (sociais, 

econômicas, éticas, morais, religiosas) e externas (biológicas, naturais) convergem diante da 

realidade em que a comunidade vive. 

A identidade, é uma demarcadora do próprio aspecto regional geográfico, é uma marca 

de aspectos singulares, próprios que demonstram autonomia, raízes históricas e resistência. É 

importante dizer, segundo Jacques (1998) não se deve limitar o conceito de identidade ao de 
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“autoconsciência ou autoimagem ”. A identidade é o ponto centro de referência, a partir do qual 

surge o conceito de si a imagem de si, de um caráter mais peculiar ou objetivo. O processo de 

identidade constitui-se de uma multiplicidade, ações, relações, papéis aceitos e interpostos 

socialmente; um deles mais marcantes para esse rumo de significação é o trabalho. 

Segundo Dubar (1997) os processos identitários são enraizados na esfera 

socioprofissional, mas não se reduzem a identidade e imagem no trabalho. Isso significa que, o 

trabalho e o processo do como ocorre o trabalho e as próprias “formas de se fazer o trabalho”, 

são necessárias para construção social e realização da vida de quem realiza. Isso ocorre porque 

o trabalho é muito mais do que objetivos monetários, a relação de produção é antes de tudo 

social, complexa; subjetiva ao olhar do ser humano; mas que coletivamente ao grupo que a 

realiza é comunitária e significativa. O trabalho é tudo aquilo que se transforma socialmente 

em significância, transforma, transfere a própria essência do homem em produto. Ao longo da 

história são inegáveis as transformações sobre a relação de trabalho, conceitos e agência 

antropológica do mesmo. Mesmo com todas as transformações históricas acerca do trabalho, a 

relação do homem-natureza sempre foi importante para se compreender melhor tal relação, 

como Karl Marx afirma: 

O trabalho, em primeiro lugar, um processo em que ambos, o homem e a natureza, 
participam, e no qual o homem, de sua livre vontade, inicia, regula e controla as 

relações materiais entre si próprio e a natureza [...] logo, ao atuar no mundo externo e 

ao modificá-lo ele muda, ao mesmo tempo, a sua própria natureza. Desenvolve as suas 

forças adormecidas e compele-as a agir em obediência ao seu poder. 3 

 

O homem não se diferencia dos demais por questões ambientais ou biológicas, mas 

através do seu modo de organização, modo de experiências diante da sua relação com a 

natureza, diante de sua história, diante da consciência coletiva que é uma fonte de resistência e 

diminuição de opressão. As associações estabelecem perfeitamente essa sincronia com a 

natureza-homem. O Projeto Mapingurari, compreende o papel da Associação, como algo 

articulado, um aliado da luta diante das desigualdades, uma estimuladora da produção familiar, 

onde a centralização do ser humano, vem primeiro ao próprio lucro. Aliada a essa resistência, 

valorização do regional (da Amazônia pelos Amazônidas), e afirmação de um saber local 

próprio. 

A representatividade do trabalho é algo naturalizado socialmente, não partindo 

necessariamente de um ponto estabelecido. A partir que o homem que se reconhece sua persona 

 
 

3 MARX, Karl. 2008. O Capital, p. 372. 
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naquilo que ele produz, ele passa a compreender sua importância para a dinâmica do ambiente 

que faz parte, como um agente transformador da própria dinâmica histórica social. 

É importante compreender que o não-reconhecimento dos valores e sentidos 

representativos desenvolvidos do econômico ao social, não em uma escala cronológica 

estabelecida impedem a realização pessoal do trabalhador, à medida que o seu produzir não o 

representa de maneira imediata, tornando seu produto uma mercadoria substituível e 

descartável. Entre o fazer e o resultado existem processos representativos; eles surgem no 

social, nas raízes de uma identidade local. 

Portanto, segundo FONSECA e SALGUEIRO (2013): 

Em suma, as representações sociais são determinadas pelos grupos. São percepções 

do social, discursos que produzem práticas e buscam legitimar ou justificar, para os 

próprios indivíduos as suas escolhas e condutas, ou seja, as representações demandam 

práticas que resultam na construção de um mundo social e de uma identidade 

(CHARTIER, 1991. Apud in FONSECA e SALGUEIRO, 2013). 

 

Vale ressaltar que, as questões abordadas por Chartier e sua relação de identidade, nas 

práticas e representações, contrapõem-se a relação teórica em que, Marx, por exemplo possui 

de trabalho, pois as questões propostas por Chartier é num amplo caráter cultural, e não no 

sentido de base espoliada que vive sob constante exploração do trabalho pelo trabalho. Pois, 

num caráter identitário, só pode ser percebido se considerarmos o ambiente histórico-cultural 

onde determinada comunidade (no caso os artesãos da vila de Alter do Chão), estão localizados. 

Considerando os comunitários participantes da associação, avaliam-se parte da história 

da comunidade, haja visto que a rotatividade econômica em períodos de alta temporada, os 

vendedores e artesãos são em demasia procurados pelos turistas, mostrando que, além de 

cidadãos, eles representam parte da dinâmica do processo histórico cultural que os firmam como 

agentes produtores das relações e complexidade da organização dos eventos atemporais. 

Nessa perspectiva, podemos analisar as formas concretas pelas quais as diferentes 

formações culturais se apropriam do meio, na qual elas se desenvolvem, pois tais entendimentos 

e processos que conformam seus estilos étnicos e seus recursos naturais. A etnociência, a qual 

parte de ferramentas teóricas para a construção histórica e da relação sociedade-natureza (LEFF, 

2009), sendo assim o caráter socioambiental que cria uma coesão entre as práticas de 

subsistência, identidade social, e a manutenção financeira dos associados, vão ao encontro das 

práticas para um boa relação entre identidade social própria e caráter econômico e ambiental do 

qual os acadêmicos que executam o projeto realizam, e não interferem de forma drástica  e 
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negativa na realização do trabalho dos associados, mantendo suas estruturas culturais 

relativamente e historicamente produzidas. 
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A urbanização intensa, característica do mundo moderno, acabou por gerar impactos 

negativos. Nesse contexto, destacam-se problemas como o descarte inadequado do lixo urbano, 

as faltas de iniciativas para reciclagem e reutilização de materiais, e o não reconhecimento da 

beleza e importância do trabalho dos artistas urbanos. Portanto, o presente trabalho procura 

encaixar as três problemáticas, no contexto da cidade de Assis-SP, reunindo o conhecimento 

sobre elas para a realização de um projeto que atuará para solucioná-las, ou então, amenizar 

seus efeitos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: lixeiras; grafite; reutilização; latões. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O surgimento e o desenvolvimento cada vez maior das cidades, ao longo da história da 

civilização humana, foi um dos acontecimentos de maiores relevância e grandeza dentro da 

lógica da produção capitalista, pois permitiu que o ser humano, agora majoritariamente urbano, 

passasse a viver em um local próximo de outros homens, de tal forma que o comércio pudesse 

crescer, as instituições públicas e privadas pudessem se aprimorar e a indústria pudesse surgir 

e iniciar uma crescente desenvolvimentista que nunca mais cessou. As mercadorias e o estímulo 

à compra e à obtenção de lucro nunca foram tão valorizados anteriormente. 

Por essa razão, a sociedade mundial foi completa e irreversivelmente afetada, tornando-

se,   a  cada  dia   mais,   um  organismo   urbanizado   e   extremamente consumista. 
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Entretanto, toda a lógica de consumo que dita a produção industrial mundial possui total relação 

com o surgimento de uma problemática que, até a atualidade, aflige grande parte das cidades 

no planeta: o lixo urbano. “Nesse contexto, lixo e consumo possuem uma ligação direta, ao 

ponto que, quanto mais uma sociedade consome, mais lixo ela irá produzir” [1]. 

Mas a problemática da prática crescente do consumo não se restringe somente à 

produção do lixo como um todo, pois além de ditar à população mundial a usar, gastar e  querer 

sempre mais, a lógica consumista tentar impedir que a civilização se atente  aos  resíduos em si 

e ao potencial que muitos deles apresentam. Por essa razão, é extremamente comum a 

ocorrência do despejo e o mero amontoamento de materiais, que possuem grande oportunidade 

de reutilização, em locais como ferros-velhos, borracharias, entre outros. 

Por fim, ainda dentro dos impactos negativos causados por toda a lógica produtivista 

que rege e impõe o ritmo da vida da sociedade, é inevitável notar a forma como muitas vezes 

as pessoas são levadas, no seu dia-a-dia, a uma condição de insensibilidade e falta de 

consideração pelas manifestações culturais das classes mais baixas financeiramente, muitas 

vezes deturpando o significado de suas artes e fechando os olhos para a sua importância e 

beleza. E dentro deste contexto, um dos maiores exemplos é a arte urbana do graffitti, um tipo 

de prática que divide opiniões, à medida que é considerada, por muitos, como uma ação de 

vandalismo, análoga à pichação, ao mesmo tempo em que também é entendida por outros como 

uma digna manifestação artística urbana. 

 

1.1. A problemática do lixo urbano 

Lixo é a palavra designada para descrever todo e qualquer material sólido indesejável, 

reconhecido como sem utilidade e descartável. Dentro desta situação, o aumento diário e 

excessivo da produção industrial de materiais (como embalagens, restos de alimentos, entulhos, 

dentre outros), que depois de utilizados passam a ser considerados inúteis e são descartados, 

promove uma produção desenfreada de lixo pela população das cidades, tanto no ambiente 

doméstico, quanto nas ruas e calçadas do intenso ambiente urbano. 

Mas muito além do local em que tais resíduos são gerados com tamanha velocidade, a 

verdadeira relevância de toda esta prática está principalmente nos impactos causados por ela no 

ecossistema das cidades. Em muitas, a ineficiência dos serviços municipais de coleta e a 

deterioração ou completa ausência dos locais corretos para armazenamento do lixo nas ruas 

corroboram para a ocorrência de impactos como: amontoamento desordenado de resíduos; 

descartes em locais inapropriados como lotes baldios, corpos d’água, estradas e principalmente 

nas calçadas e bocas de esgoto; surgimento de locais para desenvolvimento de 
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vetores de doenças; assoreamento; enchentes; e ainda poluição visual e mau  cheiro  [2]. Assim, 

torna-se perceptível a importância da presença de mais lixeiras nas ruas, sendo estas em 

abundância, em condições de uso e localizadas em pontos de fácil acesso às pessoas para que o 

descarte do lixo produzido nas cidades seja feito de maneira eficiente, que permita que os 

serviços de coleta atuem com maior precisão e que, assim, haja uma diminuição nos impactos 

ambientais gerados. 

Entretanto, a recorrente problemática do lixo nas cidades ao redor do mundo não é 

passível de ter uma resolução somente com a implantação de mais locais de armazenamento dos 

resíduos gerados, pois de nada adianta que estes sejam encaminhados corretamente,  se não 

houver a correta separação entre os materiais orgânicos e os materiais recicláveis. No Brasil, o 

setor de reciclagem movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano, mas mesmo assim, o país 

perde mais de R$ 8 bilhões anualmente por simplesmente deixar de reciclar resíduos que são 

encaminhados para aterros ou lixões. Se os resíduos orgânicos e secos forem misturados, apenas 

1% pode ser reciclado, mas caso haja a separação correta, a porcentagem de separação sobe 

para 70% [3]. Mas, muito além dos prejuízos e da perda de oportunidade de reciclagem dos 

materiais secos, a principal problemática existente em torno da não separação do lixo está nos 

impactos ambientais gerados pelo tempo necessário para a decomposição dos materiais 

recicláveis: papel, de três a seis meses; tecidos, de seis meses a um ano; metal, com mais de 

100 anos; alumínio, com mais de 200 anos; plástico, com mais de 400 anos; e vidro, com mais 

de 1000 anos [4]. Portanto, é de total importância que a população das cidades e os serviços de 

coleta ao redor do mundo tenham consciência da importância e façam  efetivamente a separação 

dos resíduos produzidos por elas entre os materiais secos e orgânicos. 

A situação da problemática da falta de lixeiras e de incentivo à reciclagem em Assis é 

representada pela ocorrência, nas ruas e avenidas movimentadas do centro ou de outras 

localidades na cidade, de lixeiras totalmente deterioradas ou até mesmo ausentes, o que 

inevitavelmente produz grandes quantidades de lixo acumulados em locais impróprios, como 

calçadas e bocas de esgoto. Este fato inclusive tem grande relação com a ocorrência das 

frequentes enchentes nas épocas de muita chuva. Uma população sem lixeiras disponíveis  para 

o armazenamento correto de seu lixo, e sem a devida conscientização, acaba jogando  seus 

dejetos no chão sem se importar com os impactos ambientais que podem gerar. 
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1.2. A falta de reutilização 

Além da questão da produção excessiva de lixo, da falta de lixeiras nas ruas e da falta 

da reciclagem dos despejos nas cidades, uma problemática recorrente no Brasil como um todo 

é derivado da sua falta de atenção e incentivo a uma atitude simples que envolve uma parte 

específica dos resíduos produzidos na sociedade: a reutilização de materiais. A forma como a 

população, as indústrias e principalmente as instituições públicas deixam de enxergar as 

potencialidades existentes em muitos dos materiais descartados, velhos ou sem usos produz a 

situação do mero despejo de tais resíduos obsoletos em locais como ferros-velhos, borracharias, 

entre outros. 

O amontoamento cada vez maior desses materiais como latões, carcaças de automóveis, 

eletrodomésticos estragados, materiais grandes de plástico e materiais de borracha nesses 

estabelecimentos produz impactos ambientais, à medida que os tornam vulneráveis à 

proliferação de vetores de doenças, por conta do depósito desnecessário e excessivo de tantos 

objetos. Um exemplo é o caso descrito por Santiago [5], que relatou que o acúmulo de água 

nesse tipo de lataria na cidade de Boa Vista-RO transformou os ferros- velhos locais em 

verdadeiros criadouros do mosquito Aedes aegypti, oferecendo risco para a saúde de toda a 

população. Isso sem contar o grande desperdício que é feito ao descartá-los, pois tantos 

materiais como esses, apesar de obsoletos para suas funções originais, poderiam servir para 

diversas novas funções e até mesmo auxiliar a população e a cidade na resolução de problemas 

a partir dessa criativa reutilização. 

A situação da problemática da falta da reutilização em Assis é representada pelo grande 

número de ferros-velhos na cidade (sete), com a presença de imensas quantidades de materiais 

metálicos (principalmente latões metálicos, utilizados originalmente para o armazenamento de 

óleo automotivo) com grandes potenciais de reuso simplesmente amontoados e expostos ao 

clima, deteriorando-se, funcionando como criadouros de vetores de doenças. 

 

1.3. A desvalorização da arte urbana 

A arte urbana pode ser definida como uma arte popular contemporânea, feita em espaços 

externos da cidade, sobre o mobiliário urbano, sejam eles paredes, muros ou placas. Trata-se de 

um tipo de arte que, para ser composta, costumeiramente precisa ser feita sobre o aparato 

público e privado. Esse tipo de expressão popular não é uma manifestação recente, pois sua 

realização é observada desde a Antiguidade; por exemplo, nas paredes da Roma Antiga com 

mensagens de repúdio a moradores e nos muros de Pompeia com recados de amor 
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e manifestações políticas. Mas o desenvolvimento efetivo da linguagem da arte urbana  ocorreu 

em meados dos anos 60, quando emergiram maciços protestos contra o autoritarismo político e 

capitalismo exacerbado nas sociedades ocidentais, tanto nas cidades europeias, principalmente 

Paris, como nas cidades brasileiras, na luta e protestos contra a ditadura militar vigente. A partir 

dos anos 70, as questões políticas são diluídas e tornam-se mais desfocadas, à medida que a 

expressão artística e individualista começa a aflorar nesse tipo de expressão. Surge ali o graffiti 

(ou grafite), a principal forma de arte urbana [6]. 

A importância de se conhecer a origem e a intenção da arte urbana está no entendimento 

do porquê dessa forma de manifestação, seja artística ou política, encontrar tamanha resistência 

e preconceito por parte de boa parcela da população das cidades.  O graffiti e a pichação são 

duas formas de manifestação urbana surgidas das massas populacionais; apesar de possuírem 

diferenças expressivas, são vistas por muitos como simples vandalismos equivalentes entre si, 

ao invés daquilo que realmente representam: expressões. Os problemas relativos à pichação e 

ao graffiti levam à análise da forma como os grupos sociais dominantes têm orientado as 

manifestações estéticas de uma sociedade, evitando transgressões das regras de suas escolas e 

academias [7]. 

Apesar de todo o preconceito existente em torno do graffiti, muitos artistas urbanos 

acabaram conquistando espaço nas galerias de artes e na comercialização de seus trabalhos. 

Entre eles, um caso famoso é o artista natural de Assis-SP, Anderson Ferreira Lemes, conhecido 

pelo apelido “Alemão”, cuja história se iniciou a partir de atos de pichação nos muros da cidade, 

mas cujo talento o ajudou a tornar-se um artista com grande reconhecimento e apreço da 

população assisense, recebendo convites para exposições e trabalhos em mais de 85 cidades no 

Brasil e, recentemente, um convite para exposição internacional na Europa [8]. Entretanto, 

apesar de sua história de vitórias como grafiteiro, o artista enfrentou uma polêmica na cidade de 

Assis em 2014, quando, após a obtenção de um acordo e autorização da Prefeitura Municipal, 

realizou com outros grafiteiros a pintura do prédio da antiga e inativa Estação Ferroviária da 

cidade em uma construção revitalizada e artística. Porém, este fato provocou divisão de opiniões 

entre a população assisense, cuja boa parcela passou a  considerar a realização desta arte urbana 

como um verdadeiro vandalismo e desrespeito à história do prédio, além de até mesmo 

movimentar uma ação junto ao Ministério Público por uma ONG na tentativa de barrar o 

trabalho do artista [9]. 
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2. OBJETIVO 

 

 

Tendo em vista as problemáticas discutidas nos itens anteriores, o projeto Reciclarte, 

realizado pelo time ENACTUS UNESP Assis, surge como uma estratégia inovadora para 

resolver, na cidade de Assis-SP, os impactos negativos ocasionados por tais problemáticas. 

O objetivo do projeto em questão é reutilizar latões metálicos abandonados, 

revitalizando-os com trabalhos artísticos realizados por grafiteiros, e instalando-os como 

lixeiras em pontos estratégicos na cidade para armazenar corretamente o lixo produzido. O 

projeto pretende, portanto, impactar positivamente Assis-SP, com foco especial na comunidade 

de grafiteiros, já que a colocação do trabalho desses artistas por toda a cidade, incluindo escolas, 

atuará na mudança da opinião da população a respeito da arte urbana e sua importância. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

O projeto fará a reutilização de latões de dois tamanhos: 20 litros e 200 litros. Ambos 

os latões serão retirados de locais onde estão acumulados e sem utilidade, como ferros-velhos 

e depósitos de indústrias, e funcionarão como lixeiras para a cidade de Assis-SP. 

Esses latões serão então revitalizados através de um trabalho artístico de graffiti, 

realizado por um artista urbano convidado de Assis-SP, com temáticas diversas baseadas na 

expressão do grafiteiro e, ao mesmo tempo, no interesse que for requerido por uma empresa,   já 

que esta atuará como uma investidora para este produto artístico. A empresa terá sua marca 

divulgada nos latões, como uma forma de marketing, através de um adesivo colocado sobre o 

latão ou de uma placa de PVC colocada junto à estrutura que suporta o latão. 

Os latões de 200 litros serão destinados tanto para eventos culturais que acontecem 

periodicamente na cidade, como feiras, rodeios e shows, como para serem colocados  no interior 

de escolas, teatros, praças, dentre outros estabelecimentos. Para eventos, os latões serão 

simplesmente instalados nos locais enquanto durar o evento. Já os latões a serem instalados em 

estabelecimentos diversos ou praças estarão contidos em uma estrutura metálica feita a partir 

de materiais industriais obsoletos, cada qual com dois latões, sendo um deles  para coleta do 

lixo orgânico e outro para coleta do lixo reciclável. A construção  desta estrutura se constituirá 

também numa forma de reciclagem, pois a matéria-prima metálica não mais utilizada pelas 

indústrias será derretida e moldada para formar a estrutura de suporte dos 
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latões. Essa estrutura permitirá a rotação dos latões para retirada do lixo, além de contar com 

tampas e alças para melhor manuseio pelas pessoas. 

Os latões de 20 litros serão destinados especificamente para as ruas da cidade, por conta 

de seu tamanho menor. Neste caso, a estrutura de suporte poderá ser de duas maneiras: uma 

estrutura metálica construída da mesma maneira que aquela que suporta os latões de 200 litros 

descrita, mas adaptada ao volume menor destes latões; e uma estrutura feita a partir de bambu, 

por um artesão convidado que realizará a coleta do bambu, o tratamento necessário para 

aumentar a sua durabilidade, e a confecção da estrutura em si. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

4.1. Destinação correta do lixo, reciclagem e reutilização 

Com a instalação de novas lixeiras na cidade de Assis-SP, o projeto espera  que diversos 

os pontos da cidade tenham um local adequado para a destinação do lixo produzido. Com isso, 

espera-se tornar a cidade mais limpa e sustentável, reduzindo os impactos ambientais que o lixo 

produz. Entretanto, a colocação de lixeiras de nada adianta se não for feito um trabalho de 

conscientização com a população da importância da destinação correta  do lixo, da reciclagem 

dos materiais e da possibilidade de se enxergar oportunidades de reutilização em muitos deles. 

 

4.2. Diminuição do preconceito e valorização da arte urbana 

Os latões grafitados, pela sua imagem inovadora, certamente atrairão a atenção da 

população para a beleza e importância da arte urbana, principalmente os instalados em escolas 

municipais (com crianças e adolescentes), contribuindo para a diminuição do preconceito com 

grafiteiros e outros artistas urbanos e a construção de um pensamento de maior aceitação à 

cultura das massas. A partir da iniciativa do projeto, pode surgir mais interesse da população e 

Prefeitura por esse tipo de expressão, incentivando a realização de mais oficinas e eventos 

culturais para a divulgação da arte da cidade, algo extremamente importante para aqueles que 

dependem disso. 

 

4.3. Ampliação do horizonte de oportunidades, empoderamento e aproximação dos 

grafiteiros como comunidade 

Como descrito anteriormente, a maior parte da expressão artística urbana é feita em 

muros e paredes da cidade.  Com a  instalação  de  lixeiras grafitadas patrocinadas     por  uma 
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empresa, os grafiteiros estarão realizando seu trabalho através de um meio inédito para eles. 

Assim, o projeto atuará na ampliação de seus horizontes de oportunidades, para novas maneiras 

de expressar a sua arte, e também para atuar na área de maneira profissional, ganhando renda e 

reconhecimento com isso. A atuação dos grafiteiros em um meio empresarial deve ajudá-los na 

sua capacitação como profissionais, de tal forma que poderão unir trabalho com expressão 

artística pessoal. 

Além disso, a rotatividade dos grafiteiros na pintura e restauração dos latões contribuirá 

para que os grafiteiros se aproximem e passem a se reconhecer como uma comunidade, o que 

é importante para a defesa de seus interesses em comum, a formação de parcerias e a troca de 

experiências. 

 

4.4. Responsabilidade sócio-ambiental 

Por fim, com a atuação das empresas como investidoras em lixeiras para a cidade, o 

projeto pretende ajudar na construção da ideia de que elas possuem uma responsabilidade sócio-

ambiental e que podem contribuir para a redução de impactos ambientais diversos e para a 

valorização da arte urbana. 

 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

A primeira realização do projeto foi a instalação de um latão de 200 litros, grafitado por 

um artista estudante da FCL-UNESP Assis, no campus da própria universidade, para funcionar 

como lixeira (Imagem 1). 

 

Imagem 1. Lixeira instalada no campus da FCL-UNESP Assis 
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A segunda realização do projeto foi a confecção e instalação de outro latão de 200 litros 

como lixeira grafitada na FICAR (Feira Industrial, Comercial e de Agroindústria de Assis e 

Região) no ano de 2015, um importante evento anual da cidade. O latão foi patrocinado pela 

Construir Loteadora LTDA, uma construtora local, e a lixeira contou com uma placa metálica 

contendo um nome para a obra artística, o nome do grafiteiro, o nome da empresa e o nome do 

projeto (Imagem 2), garantindo ao conjunto um aspecto de obra de arte. Devido à visibilidade 

do evento, que contou com cerca de 120.000 visitantes, a divulgação da marca da empresa e da 

arte do grafiteiro chamou a atenção de várias pessoas. 

 

Imagem 2. Lixeira instalada na FICAR 2015 

 

 
A mais recente conquista do projeto foi uma parceria com a Casa di Conti, uma 

importante empresa do ramo de bebidas localizada em Cândido Mota-SP. A indústria 

demonstrou interesse pelo projeto por sua responsabilidade com a coleta e a destinação para 

reciclagem de materiais plásticos que ela mesma insere nas cidades da região. Nesta parceria,  

a empresa disponibilizará estruturas metálicas, já com dois latões de 200 litros, e uma lona para 

a inclusão de logos de futuros patrocinadores das lixeiras (Imagem 3), prontas para pintura por 

grafiteiros. Estas lixeiras inicialmente serão colocadas em escolas municipais de Assis-SP, com 

o intuito de dar início à parceria, efetivamente, e iniciar um trabalho de conscientização com 

crianças e adolescentes a respeito da grande relevância da destinação correta do lixo produzido 

por nós, da potencialidade existente até mesmo em objetos considerados obsoletos e da enorme 

importância da manifestação urbana do graffitti. Atuar na formação de uma nova geração mais 

conscientizada refletirá na construção de uma  população 
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que pense diferente. Posteriormente, haverá adaptação do modelo fornecido pela empresa para 

instalação nas ruas da cidade, de forma a impactar mais pessoas. 

 

Imagem 3. Modelo da estrutura de suporte com lixeiras a ser fornecida pela Casa di Conti 

 

 
6. CONCLUSÃO 

 

 

O crescimento cada vez maior das cidades é um fenômeno que há muito tempo ocorre 

no atual modelo político-econômico que rege a atual conjuntura da sociedade. Se por um lado 

esse intenso crescimento traz benefícios para o desenvolvimento e aprimoramento do comércio, 

da indústria e da lógica consumista, por outro, produz impactos nas próprias cidades: produção 

descontrolada de lixo em conjunto com a falta de locais apropriados para seu acúmulo, a perda 

do estímulo à reutilização de materiais obsoletos, e a perda da sensibilidade e aceitação por 

manifestações culturais urbanas oriundas das massas populacionais, como o graffitti. 

Tais problemáticas, assim como são presentes na grande maioria das  cidades brasileiras, 

também ocorrem na cidade de Assis-SP. Mas, nesta, apresentam uma maior gravidade e 

relevância principalmente na questão do preconceito à arte urbana do graffitti, envolvendo 

polêmicas com grande repercussão nos últimos anos. 

A partir da observação das três problemáticas, citadas, como oportunidades, o Projeto 

Reciclarte propõe uma solução criativa e artística para auxiliar o município em seu combate.  A 

instalação de novas lixeiras na cidade, seja em vias públicas, praças, escolas ou demais locais, 

além de dar novas utilidades a materiais obsoletos, como latões metálicos de óleo, e garantir um 

maior armazenamento do  lixo  produzido por seus cidadãos, funcionará como    o 
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carro-chefe que guiará a quebra gradativa do preconceito da população pelos grafiteiros e uma 

radical ampliação do horizonte de oportunidades desta tão necessitada comunidade. 
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RESUMO 

Empoderar é uma ação social coletiva que devolve poder e dignidade as pessoas, além de oferecer 

liberdade de decidir e controlar seu próprio destino. O estudo em questão consiste em uma pesquisa 

qualitativa pautado em uma observação participante, a partir de inquietações trazidas no convívio 

com as mulheres do Sítio Salobra. O objetivo geral é demostrar como o empreendedorismo 

econômico auxilia no empoderamento social a partir do momento em que as mulheres se percebem 

como protagonistas na construção de suas realidades sociais. Visando o desenvolvimento humano 

e a potencialização dos sujeitos. No local, o Projeto Sonhos de Maria é desenvolvido pelas 

mulheres do território, visando que alcancem uma fonte de renda. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher; Empreender; Renda; Empoderamento. 
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Investir na capacidade econômica das mulheres, possibilita um caminho direto a igualdade 

de gênero, logo, isso torna-se um desafio, uma vez que as mulheres estão muito atrás dos homens 

no acesso a oportunidades. A descriminação de gênero significa que as mulheres muitas vezes 

acabam em empregos precários e com baixos salários. 

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar e discutir como o empreendedorismo 

econômico auxilia no empoderamento social, uma vez que as mulheres percebem-se como 

protagonistas na construção de suas realidades sociais, dando mais enfoque a conscientização social  e 

a formação de empreendedoras. 

Sendo realizada uma pesquisa com o Projeto Sonhos de Maria, que corresponde ao atendimento 

das demandas de uma agricultura familiar, vinculando-se mais especificamente as mulheres do Sítio 

Salobra. Através de uma atividade em que elas reaproveitem as frutas e legumes que não são vendidas por 

sua família, conseguimos com que elas alcancem a conscientização do tripé: o social, o ambiental e o 

econômico. Visando o desenvolvimento humano e a potencialização dos sujeitos, através do 

empoderamento econômico. 

O projeto "Sonhos de Maria" vem proporcionar o empoderamento dessas famílias, a produção  dos 

bolos e doces passa a ajudar satisfatoriamente na renda familiar e possibilita uma melhor qualidade de vida 

não apenas financeira, mas, subjetiva, melhor relação familiar e até mesmo a quebra de alguns paradigmas 

sociais. Suas atividades produzem sentido no movimento da vida e nas relações, em um mundo que há 

muito tempo fechava as portas para elas. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Empreendedorismo 

 

 

Agregar valor, saber identificar oportunidades e fazer com que as coisas aconteçam são 

algumas das principais características do empreendedor. O empreendedorismo possibilita 

inovação transformando conhecimentos em novos produtos ou novas empresas, ou apenas 

potencializando o crescimento de organizações já existente. 

Segundo Bessant (2009) empreendedorismo é um meio pelo qual as pessoas exploram 

mudanças como uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente. Ele utiliza a inovação 

como ferramenta específica para empreendedores. 



I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Fortaleza/CE 

07e08deJulhode2016 
BRASIL 

 

287 

 

O empreendedorismo social difere do empreendedorismo empresarial porque tem   como 

objetivo pensar em soluções que melhorem a sociedade de forma geral, e não apenas em gera 

lucros para uma organização. Tendo ele um conjunto de atitudes validas que tem um impacto 

positivo na sociedade. 

O empreendedorismo social é utilizado como um meio para empoderamento de uma 

sociedade, evitando praticas assistencialistas, que provocam conflitos e contradições sociais. 

Slack e Lewis (2009) definem empreendedorismo como um meio de busca pelo sucesso 

empresarial onde o empreendedor é motivado pela autorealização e pelo desejo de assumir 

responsabilidades e ser independente. 

No entanto empreender é ser um realizador que produz novas ideias através da 

conveniência entre criatividade e imaginação. Assim sendo o empreendedor é o responsável por 

gerir novas ideias e surpreender a todos. Ele vive no futuro, transformando dificuldades em 

oportunidades preoculpando-se com a melhoria nos serviços ou produtos, baseando-se sempre nas 

necessidades do mercado. 

Para Marins (2009) é preciso que as empresas criem condições para que seus colaboradores 

possam ser verdadeiros empreendedores, pois é preciso que o colaborador desenvolva por ele 

mesmo atributos e capacidade de um empreendedor, para que haja de forma pratica e proativa, 

fortalecendo a empresa no mercado. 

Dessa forma, através do empreendedorismo as empresas buscam meios de manter-se fortes 

e competitivas no mercado. Inovando nos produtos e serviços e oferecendo aos seus colaboradores 

oportunidades de usar a criatividade e imaginação para transforma uma empresa ou ate mesmo 

uma sociedade. 

 

Empoderamento Social 

 

 

Conforme Kleba e Wendhausen (2009), o empoderamento é o processo de fortalecimento 

dos sujeitos nos espaços de participação social e democratização política, se apresenta na vida 

social a partir de três perspectivas: psicológica ou individual, grupal ou organizacional e estrutural 

e política. No caso do Projeto Sonhos de Maria, o empoderamento é realizado nos três âmbitos se 

resumindo primordialmente a fornecer ao indivíduo possibilidades de ser um membro ativo em 

sua comunidade através do desenvolvimento comunitário. 
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O  empoderamento  pessoal possibilita a  emancipação  dos indivíduos,  com aumento  da 

autonomia e da liberdade. O nível grupal desencadeia respeito recíproco e apoio mútuo entre os 

membros do grupo, promovendo o sentimento de pertencimento, práticas solidárias e de 

reciprocidade. O empoderamento estrutural favorece e viabiliza o engajamento, a cor 

responsabilização e a participação social na perspectiva da cidadania. Compreende-se, no entanto, 

que a separação em níveis constitui-se em recurso didático e avaliativo, cujos componentes 

acontecem de modo interdependente, o que dificulta a separação entre processos e resultados. Os 

espaços de participação política constituem estruturas mediadoras de processos de 

empoderamento, facilitando a superação de conflitos e a ressignificação das relações sociais, 

possibilitando a revisão de papéis e de sentidos na produção da vida cotidiana.  (KLEBA, 2009). 

O processo de tomada de consciência é caracterizado pelo conhecimento da realidade, dar 

um sentido a suas atividades e sentir-se pertencente ao lugar visando uma transformação do mundo 

e uma transformação pessoal. Não é advindo apenas do resultado econômico, mas da presença dos 

atores sociais que procuram questionar sua realidade através do diálogo problematizador, definido 

pelo compartilhamento de experiências e vivencias carregadas sentimentos e significados, 

construindo em conjunto o conhecimento crítico e afetivo, ocorrendo o processo de 

conscientização. 

O conhecimento da realidade e a consciência crítica proporciona uma mobilização no 

sujeito e os potencializa para o desenvolvimento de ações comunitárias visando uma melhoria da 

comunidade e dos moradores. A conscientização do indivíduo e suas práticas sociais solidárias são 

condições significativas na passagem de uma realidade opressora para um reconhecimento pessoal 

de potencialização de mudança. 

A compreensão de um potencial transformador provoca uma relação entre sujeito  e mundo 

em um processo dialético permitindo um desenvolvimento humano, o indivíduo percebe- se em 

quanto ser e reconhece o seu papel e a importância do mesmo dentro da atividade social, 

construindo sua identidade que estará em constante reconstrução, alicerçando o sujeito dentro do 

grupo social. 

A comunidade é um lugar livre que proporciona o desenvolvimento de uma autonomia, 

uma força interna que produz liberdade de pensamento e ação sobre o lugar no qual o sujeito pode 

decidir o que é bom para ele e para o grupo, assume o dever de refazer seu mundo, participando 

efetivamente e consciente da construção social. 
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Empoderamento Econômico de Mulheres 

 

 

Para as mulheres o empoderamento surge como um objetivo de fortalecer a autoestima e a 

capacidade de desenvolver mecanismo que as ajude a iguala-se os papeis na sociedade. 

O empoderamento de mulheres é uma das medidas utilizadas para aumentar a equidade 

social, econômica e politica, ampliando os direitos econômicos fundamentais. De acordo com a 

ONU (Organização das Nações Unidas) investir na capacitação econômica das mulheres define 

um caminho direto para a igualdade de gênero, a erradicação da pobreza e o crescimento 

econômico inclusivo. As mulheres aportam enormes contribuições para a economia, seja em 

negócios, em fazendas, como empresárias ou empregadas, ou desempenhando as tarefas 

domésticas como trabalho não remunerado. 

Logo a participação econômica de mulheres é importante não só para reduzir os níveis de 

desproporcionalidade no âmbito social, mas também como medida importante para aumentar a 

renda familiar e promover o crescimento econômico local e global. 

A oportunidade econômica diz respeito à qualidade do envolvimento econômico de 

mulheres e ultrapassa a presença feminina como mera trabalhadora. Esse problema afeta países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, pois as mulheres têm facilidade de conseguir emprego, mas 

com baixa remuneração e sem as devidas qualificações que possibilita o seu crescimento pessoal. 

As mulheres estão concentradas, na maioria dos casos, em profissões “feminilizadas” e tendem 

a permanecer em categorias trabalhistas inferiores as dos homens, pois geralmente como tais  

funções  são  desempenhadas  por  mulheres  as  remunerações  tendem  a  serem    menores 

possíveis, além de não oferecer oportunidades de progresso na carreira. 

No entanto o empreendedorismo feminino tem funcionado como ferramentas de 

equiparação de direitos entre sexo, uma vez que as mulheres estão aspirando posições cada vez 

mais importantes no mundo dos negócios, assim elas reivindicam seu reconhecimento como 

personagens importantes no crescimento econômico. 

Dessa forma o empreendedorismo surge como forma de empoderamento que acarreta a 

conquista da liberdade, o avanço no estado de subordinação e de dependências, inclusive a 

dependência econômica. 
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Metodologia 

 

 

O trabalho constitui-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório e bibliográfico. 

Utilizando o método de observação participante como formulados dos questionamentos e da 

exploração do entendimento do cotidiano das mulheres, percebendo as dificuldades relatadas e 

acreditando no nível de desenvolvimento econômico e social que elas poderiam alcançar. De 

acordo com Creswell (2006), a observação participante pode ser definida como uma estratégia de 

campo que envolve de forma simultânea as entrevistas do público alvo, a participação e observação 

direta e a introspecção. 

A pesquisa tem cunho explicativo-exploratório, uma vez que envolve levantamento 

bibliográfico e identifica fatores que identifica fatores que determinam e contribuem para a 

ocorrência de fenômenos. 

Também no levantamento em questão, ocorreu uma priorização na análise das produções e 

vendas de bolos e doces. Coletar os dados a respeito de quais bolos e doces as mulheres sabem 

fazer se revela de vital importância, pois podemos entender com que produtos podemos  trabalhar, 

quais há mais probabilidade de serem feitos pelas mulheres e quais temas podem ser alvo de 

treinamentos. 

 

Resultados e Discussões 

 

 

O projeto Sonhos de Maria deu-se inicio em novembro de 2015, é advindo das reflexões  e 

questionamentos do projeto Viver da Terra. Os dois programas localizam-se na cidade de Missão 

Velha (CE), mais especificamente na comunidade do Sítio Salobra. O Projeto Viver da Terra ocorre 

com 20 famílias que obtém sua fonte de renda através da venda de frutas que são cultivadas no 

sítio. Porém, o que ocorria era que algumas frutas não eram vendidas e tendiam a  se estragar com 

o passar dos dias, um alto nível de desperdícios. Diante dessa situação problema, percebeu-se que 

havia uma necessidade de reaproveitamento das frutas. Os dotes culinários das esposas dos 

agricultores se apresentaram como solução, na produção de bolos e doces. Busca-se o engajamento 

da mulher através de uma tríplice contingencia entre o social, econômico e sustentável. 
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Inicialmente,  membros do  Time  Enactus  visitaram diversas  vezes a  comunidade  para 

conversar com os seus moradores com o objetivo de conhecer verdadeiramente a realidade social 

do lugar. Realizado o estudo acerca da realidade da comunidade, descobriu-se que havia a 

possibilidade de reaproveitamento das frutas que não eram vendidas a partir da produção de bolos 

e doces produzidos pelas esposas dos agricultores. Constatou-se a percepção da existência de um 

sentimento de comunidade e um elo forte entre eles que possibilitou o desenvolvimento de uma 

atividade comunitária, onde todos juntaram esforços para a construção de uma cozinha comunitária 

visando realizar as tarefas de produção. 

A leitura e observação do território apresentaram-se como fundamental na elaboração de 

um projeto de intervenção que visasse à melhoria de condições socioeconômicas do lugar e uma 

melhor qualidade de vida para os indivíduos. No conhecimento da realidade local, percebeu-se um 

território vulnerável, mas também cercado de significados e sentimentos que podem levar os 

moradores a contribuir para continuidade da situação ou desenvolver mecanismos que os 

potencialize a mudar sua realidade. A falta de políticas públicas efetuadas que os assegurem a 

construção de uma mobilização geram sofrimentos compartilhados por meio de elementos 

subjetivos, a partir da construção das percepções referentes à sua vida social. Por vezes, surge  um 

sentimento de culpa pela situação que causa uma despotencialização subjetiva do  sujeito,  mas é 

através do empoderamento social que se constrói uma força que os une e os mobiliza para a 

transformação comunitária surgindo o desejo de mudança. 

Dessa forma, com as ações desenvolvidas pelo time, organizaram o espaço e marcaram 

uma reunião onde ocorreram discussões a respeito da realidade social que a comunidade vivia e a 

realidade que desejava, diante disso o projeto veio propor que as mulheres começassem a utilizar-

se dos seus talentos manuais na produção de bolos e doces para serem vendidos na cidade, assim 

participavam com o aumento da renda familiar. 

Nos sucessivos encontros com a comunidade o projeto foi batizado de "Sonhos  de Maria", 

pois todas as mulheres que participam da atividade possuem "Maria" em seu nome. Estão sendo 

realizadas oficinas, capacitações e dinâmicas de grupo que possibilite um maior conhecimento 

para as mulheres de que suas atividades não seriam apenas uma produção financeira e o que irá 

lhe trazer materialmente, mas o mais importante está no realizar da atividade, reconhecer seu valor 

e permitindo-lhe compreender o modo de vida da comunidade e de  si  como  responsável  por  ela,  

no  desenvolvimento  de  uma  autonomia local  , capazes   de 
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social. 

Contando  com  a  parceria  da  Wallmart  no  qual  o  “Sonhos  de  Maria”  foi agraciado, 

construiu-se uma cozinha onde as mulheres trabalham juntas com a produção de bolos e doces. A 

construção da cozinha trouxe a oportunidade de uma nova atividade empreendedora, pois são as 

mulheres quem administram o empreendimento e realizam todas as atividades ali desenvolvidas. 

 

Conclusão 

 

 

O projeto "Sonhos de Maria" vem proporcionar o empoderamento dessas famílias, a 

produção dos bolos e doces passa a ajudar satisfatoriamente na renda familiar e possibilita uma 

melhor qualidade de vida não apenas financeira, mas, subjetiva, melhor relação familiar e até 

mesmo a quebra de alguns paradigmas sociais. Suas atividades produzem sentido no movimento 

da vida e nas relações, em um mundo que há muito tempo fechava as portas para elas. 

Os moradores passam a se reconhecer enquanto sujeitos da comunidade e começam a 

transformá-la em prol do seu próprio benefício e em benefício da coletividade e cada vez mais a 

comunidade vai se desenvolvendo abrindo espaço para as condições sociopsicológicas favoráveis 

ao desenvolvimento da consciência crítica. 

A tendência à concentração de poder que define o papel do homem e da mulher no 

ambiente familiar e no mercado de trabalho tem contribuído para uma desconstrução de funções 

de papeis entre ambos. A redefinição conduz há reflexões acerca das manifestações sobre o 

assunto. É possível identificar as mudanças de papeis e o envolvimento da população no  processo 

de conscientização, comprometendo o fortalecimento da comunidade e de maior autonomia da 

mulher no reconhecimento da luta por igualdade. 

Há um privilegiamento da interação humana em ambientes específicos e localizando-se no 

aqui e agora. Utilizando um processo de investigação ilimitado, flexível e oportunista, uma vez 

que requer uma redefinição constante daquilo que é problemático no campo em questão, 

construindo as atividades, treinamentos de acordo com as necessidades do público alvo. No caso 

em questão, o contato inicial oficializando o início do Projeto Sonhos de Maria fora um 

questionário de cadastramento onde havia perguntas afins de analisar de que forma se constitui a 
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empregabilidade. 
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Tema 11: Ensino e Prática em Gestão Social 
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Resumo: Os indicadores de desempenho tem uma função fundamental na gestão de projetos, 

pois estes indicam a eficiência e eficácia das estratégias elencadas para o atingimento dos 

objetivos, permitindo uma visão sistêmica do projeto. Por isso, o presente trabalho tem o 

objetivo de apresentar uma proposta de sistema de indicadores de desempenho para gestão do 

projeto Vivá, realizado pela Enactus UFAL em Maceió/AL. Inicialmente foi realizado estudo 

aprofundado sobre técnicas de concepção e gestão de indicadores. Então, foram definidos os 

indicadores para o projeto, sua fórmula de cálculo, objetivo, estratégias, periodicidade de coleta 

e análise das informações processadas. Foram definidos indicadores em três categorias: Social, 

econômico e ambiental. Esses versam sobre os objetivos estratégicos do projeto, permitindo a 

avaliação do desempenho deste através de sua análise. Além disso, seu acompanhamento 

norteia a área de projeto para o ritmo das atividades e sua eficiência. 

 

Palavras-chave: Indicadores de desempenho. Gestão de projetos. Estratégia. Enactus UFAL. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos têm sido cada vez mais ocorrentes 

na atualidade, como consequência, existe maior necessidade de implantação de programas de 
coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos, principalmente em zonas urbanas. O processo 

de reciclagem é de extrema importância para a sociedade, visto que essa atividade reduz 
significativamente o volume de lixo, aumentando a vida útil de aterros, gerando emprego, renda 

e reduzindo consideravelmente a necessidade de explorar recursos naturais. Por exemplo, para 
reciclar alumínio, gastam-se somente 5% da energia que seria utilizada na produção do alumínio 

primário, segundo Layrargues, Loureiro & Castro (2002)4. 

Há alguns anos, o descarte correto de resíduos era apenas obrigação do governo, 
atualmente devido aos problemas ambientais de escassez de recursos naturais, degradação 

ambiental, pressão social por sustentabilidade e implantação de leis federais como a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos levaram a responsabilidade não somente ao governo, mas 
também a indústrias, revendedores e sociedade civil a realizarem a gestão correta de resíduos 

sólidos, de acordo com Chagas & Neto (2012)5. 

Há alguns anos, o descarte correto de resíduos era apenas obrigação do governo, 

atualmente devido aos problemas ambientais de escassez de recursos naturais, degradação 

ambiental, pressão social por sustentabilidade e implantação de leis federais como a Política 
 

1 Graduando do Curso de Engenharia Civil do CTEC-UFAL, e-mail: cavsjunior94@gmail.com 
2  Graduando do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do CTEC-UFAL, e-mail: morganacarine@gmail.com 
3  Graduando do Curso de Engenharia Química do CTEC-UFAL, e-mail: leonardodomingues1994@gmail.com 

 
4 LAYRARGUES, P. P.; LOUREIRO, F.; CASTRO, R. O Cinismo da Reciclagem: o significado ideológico da reciclagem 

da lata de alumínio e suas implicações para a educação ambiental. Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania, 

São Paulo: Cortez, p. 179-220, 2002. 
5 CHAGAS, H. P.; NETO, J. A. O Cenário Brasileiro da Indústria de Reciclagem. XXXII Encontro Nacional de Engenharia 

de Produção, p. 1-9, 2012. 
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Nacional de Resíduos Sólidos levaram a responsabilidade não somente ao governo, mas 
também a indústrias, revendedores e sociedade civil a realizarem a gestão correta de resíduos 

sólidos, de acordo com Chagas & Neto (2012)5. Estudos revelam que em 2008 houve a coleta 

de cerca de 259.547 toneladas por dia de resíduos sólidos no Brasil, onde destes, apenas 2% 
foram levados para locais que realizam reciclagem ou recuperação do composto orgânico. Além 

disso, cerca de 32% dos resíduos sólidos brasileiros são compostos por materiais recicláveis, 
dessa forma, pelo menos 83.055 toneladas por dia de material poderiam ter sido reaproveitados, 

segundo informações obtidas de Chagas & Neto (2012)5. 

O cooperativismo pode ser considerado como uma solução extremamente viável para  o 
crescimento socioeconômico de seus integrantes e a comunidade do  entorno, proporcionando 

em sua maioria, acesso à saúde, educação, moradia e ao mercado de trabalho; se constituindo 

assim, como uma das formas mais grandiosas da organização da sociedade civil, de acordo com 

Ninaut & Matos (2008)6. Estudos realizados por Ninaut &  Matos (2008)6, mostram que com o 

crescimento do cooperativismo no Brasil houve geração de cerca de 250 mil empregos em todo 

Brasil, além da geração de significativo crescimento econômico e distribuição de renda. Dessa 
forma, com a finalidade de apoiar a coleta seletiva de resíduos, reciclagem e gerar 

desenvolvimento sócio econômico, é de extrema importância o incentivo à criação e 
aperfeiçoamento da gestão de cooperativas de reciclagem não somente em Maceió, mas em 

todo Brasil. 

De acordo com Fernandes (2004)7, o sucesso de um empreendimento depende 

diretamente das decisões do seu gestor. A principal base de sustentação de uma boa decisão é 

constituída por meio de uma eficiente coleta e difusão de informações que mostram o que ocorre 
na empresa ou cooperativa, portanto, um bom sistema de indicadores é de significativa 

relevância para um gerenciamento eficaz, de acordo com Fischmann & Zilber (1999)8. Além 

disso, o uso de indicadores proporciona a priorização de processos que devem ser melhorados, 
ocasionando em redução de desperdício de recursos humanos e financeiros, segundo Muller 

(2003)9. Nesse estudo, os indicadores do projeto Vivá foram divididos em ambiental, social e 

econômico e permitem a avaliação do desempenho do projeto após a implantação de melhorias 
na gestão da cooperativa COOPLUM. A ferramenta de planejamento estratégico utilizada neste 

estudo foi o Balanced Scorecard, o qual possui a capacidade de comunicar a visão e estratégia 

por meio de indicadores de desempenho originados de objetivos estratégicos e metas que 

interagem em meio a uma estrutura lógica de causa e efeito, como indicado por Silva (2003)10. 

Portanto, durante o estudo em questão essa ferramenta auxiliou não somente na mensuração do 

desempenho das ações realizadas na cooperativa, mas também serviu para ilustrar se as 
atividades ocorriam na direção do atendimento dos objetivos. 

 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho adotou a estratégia da pesquisa construtiva para seu desenvolvimento. A 

pesquisa construtiva pode ser definida como um modo de produção de conhecimento científico 

que envolve o desenvolvimento de construções inovadoras, que visam a resolver problemas do 

mundo real e, simultaneamente, fazer uma contribuição teórica à área em que  é 
 

5 CHAGAS, H. P.; NETO, J. A. O Cenário Brasileiro da Indústria de Reciclagem. XXXII Encontro Nacional de Engenharia 

de Produção, p. 1-9, 2012. 
6  NINAUT, E. S.; MATOS, M. A. Panorama do cooperativismo no Brasil: censo, exportações e faturamento. Revista 
Informações Econômicas, São Paulo, v. 38, n. 8, p. 43-55, 2008. 
7 FERNANDES, D. R. Uma contribuição sobre a construção de indicadores e sua importância para a gestão empresarial. 

Revista FAE, Curitiba, v.7, n. 1, p. 1-18, 2004. 
8 FISCHMANN, A. A.; ZILBER, M. A. Utilização de indicadores de desempenho como instrumento de suporte a gestão 

estratégica. XXIII Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Foz do Iguaçu,  Paraná, 

1999. 
9 MULLER, C. J. Modelo de Gestao Integrando planejamento estratégico, sistemas de avaliação de desempenho e 

gerenciamento de processos. Tese de Doutorado em Engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003. 
10 SILVA, L. C. O Balanced Scorecard e o processo estratégico. Caderno de pesquisas em administração, São Paulo, v. 10, 
n. 4, p. 61-73, 2003. 
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aplicado (Lukka, 2003)11. Van Aken (2004)12 diz que esta abordagem visa ao  desenvolvimento 

do conhecimento tanto pela concepção e criação de artefatos quanto pelo aperfeiçoamento de 

artefatos já existentes. A figura 1 mostra as etapas da pesquisa, bem como sua sequência. 
Figura 1 – Delineamento do trabalho. 

 
Fonte: autores. 

 

A fase de estudo exploratória é de fundamental importância para que a equipe do projeto 

pudesse entender os processos da cooperativa, seus intervenientes,  aspectos específicos e 

principais dificuldades e oportunidades de melhoria. Em paralelo foram realizadas reuniões de 

benchmarking com cooperativas de reciclagem que são referência no País e na região, para que 

se possam identificar similaridades e boas-práticas que servirão de base para as intervenções 

que serão executadas através do projeto. Nessa fase também foi realizado estudo aprofundado 

de técnicas e propostas de indicadores de desempenho para gestão de projetos, entretanto, 

percebeu-se que não havia na literatura trabalhos que  versassem sobre o tema para projetos de 

cunho social, o que exigiu uma capacidade de abstração dos autores para adaptar os indicadores 

estudados para o presente projeto. Essa  etapa durou cerca de três semanas. 

Após o entendimento dos intervenientes e em posse de diagnóstico da cooperativa, 

foram realizadas reuniões internas da área de projetos, com o objetivo de definir quais seriam 

os principais objetivos a serem trabalhados no projeto. Essa etapa se constitui como 

fundamental para o projeto, pois serve como norte para as etapas seguintes. Vale ressaltar que 

os autores entendem que esses objetivos podem ser mutáveis de acordo com a evolução do 

projeto e da atuação ativa ou passiva de seus stakeholders. Uma vez elencados, os objetivos 

foram categorizados de acordo com sua função estratégia nas seguintes categorias: Social, 

econômico e ambiental. Esta fase durou uma semana e contou com três reuniões da equipe e 

entre o líder do projeto e diretor da área de projetos do grupo. 

Finalmente, os indicadores de desempenho do projeto foram definidos, bem como suas 

estratégias, fórmulas de cálculo, objetivos, periodicidade de coleta e análise das informações 

geradas. A equipe está gerando um manual simplificado com as metodologias de coleta e 

análise de dados para entregar e treinar os cooperados responsáveis pela gestão na cooperativa. 

Na fase atual do projeto, esses indicadores ainda estão em processo de coleta e não se tem uma 

série histórica que justifique sua apresentação nesse trabalho. 

 

3. RESULTADOS 
 

11 LUKKA, K. The Constructive Research Approach. Case Study Research in Logistics. Publications of the Turku School  

of Economics and Business Administration, Series B1. p. 83-101, 2003 
12 VAN AKEN, J. E. Management Research Based on the Paradigm of  the Design Sciences: The Quest for Field-  

Tested and Grounded Technological Rules. Journal of Management Studies, v. 41, n. 2, p. 219-246, 2004. 

Estudo 
exploratório 

Estruturação 
dos objetivos 

do projeto 

Definir os 

 

•Visita à comunidade a ser impactada 

•Benchmarking com cooperativas de reciclagem referência no Brasil 

•Estudo aprofundado de técnicas de concpeção e gestão de indicadores 

•Reuniões internas na identificação dos principais problemas da cooperativa 

•Reuniões entre os autores e os cooperados para definição dos objetivos do projeto 

•Estruturação e categorização dos objetivos definidos 

•Aplicação de técnicas para alinhamento de objetivos e indicadores 
•Definição dos indicadores de desempenho para o projeto 

•Definição das fórmulas de cálculo, objetivos, estratégias, periodicidade de coleta e análise das 
informações processadas 
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Os indicadores de desempenho foram elencados de acordo com os objetivos estratégicos 

do projeto, foi definido o número máximo de três indicadores para cada categoria, tendo em 

vista que o excesso destes pode ser impeditivo na roteirização do sistema de indicadores e sua 

escassez pode omitir informações estratégicas importantes do projeto e mascarar o real 

desempenho deste. A seguir, serão apresentados os respectivos indicadores divididos por 

categoria. 

 ECONÔMICO: 
 Aumento de renda (%): 

𝑅𝑎𝑡𝑢𝑎
  
𝑙  − 𝑅 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝑅 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 

. 100 

onde: Ratual é a renda no mês atual do cooperado; e Ranual é renda média anual. 
Objetivo: Impactar na melhoria da condição de vida da comunidade através do 
aumento de seu poder aquisitivo, proporcionando, com isso, que ela tenha acesso 

à insumos e serviços básicos a qualquer ser humano. 

Meta: aumento de 91,38%, relativo a um salário mínimo por cooperado. 
Deadline: 1 ano. 
Estratégia: Aplicação dos conceitos e técnicas do Lean Manufacturing para 

otimizar a produção; diminuição da influência dos atravessadores no processo de 
comercialização com os clientes finais da cooperativa; aumento do número e do 

tipo de fornecedores de resíduos da cooperativa. 

 Variabilidade de renda (%): 
𝑅𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑅𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑅𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
. 100 

onde: Ratual é a renda do mês atual do cooperado; e Ranterior é a renda do cooperado 
no mês anterior. 
Objetivo: Proporcionar à comunidade uma previsibilidade financeira, permitindo 

que ela tenha condições de melhorar seu planejamento doméstico e da 

cooperativa. 

Meta: 5 – 10 %. 
Deadline: 1 ano. 

Estratégia: Estabelecimento de metas mínimas de produção; controle de 
produção com base nas metas definidas; cursos de capacitação de gestão 

financeira e fluxo de caixa. 
Valor agregado do produto (%): 

𝑉𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑛𝑡 

𝑉𝑎𝑛𝑡 
. 100 

onde: Vatual é o valor do material por kg no mês atual; e Vant é o valor do material por 
kg no mês anterior. 

Objetivo: Adequar a produção com vistas a aumentar o  valor  agregado  da  produção 
da cooperativa através dos conceitos do Lean Manufactoring. 

Meta: 20-30%. 
Deadline: 1 ano. 

Estratégia: Estudar os critérios de qualidade do cliente final da cooperativa; 
adequar a produção de modo a atender aos critérios de qualidade definidos pelos 
clientes;  proporcionar  cursos  de  capacitação  para  otimizar  a  capacidade    de 
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negociação da líder da cooperativa; estabelecer acompanhamento da variação de 
preço dos produtos no mercado regional e nacional por parte dos cooperados. 

 AMBIENTAL: 
 Quantidade de lixo reciclado (%): 

𝑀𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑛𝑡 

𝑀𝑎𝑛𝑡 
. 100 

onde: Matual  é a massa dos materiais vendido no mês atual; e Mant  é a massa  dos 
materiais vendido no mês anterior. 
Objetivo: Aumentar a quantidade de resíduo que é reciclado na cidade de 

Maceió-AL. 

Meta: aumento de 50 à 70% na coleta de resíduos. 

Deadline: 1 ano. 
Estratégia: Campanhas de conscientização da população de Maceió-AL; 

Prospecção de novos fornecedores para a cooperativa. 

 SOCIAL: 
 Capacitação: 

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎çã𝑜 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
Objetivo: Desenvolver e aprimorar as habilidades dos cooperados em diversos 

aspectos para emponderá-los e melhorar as chances de otimizar a condição de 

vida destes. 

Meta: uma hora mensal por cooperado. 
Deadline: 1 ano. 

Estratégia: treinamentos, cursos de capacitação e workshop sobre habilidades 
que forem identificadas como prioritárias para os objetivos de vida dos 

cooperados, bem como na gestão da cooperativa. 

 Dias trabalhados por mês p/ ocorrerem acidentes de trabalho ou doenças: 
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚ê𝑠 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑒𝑛ç𝑎𝑠 Objetivo: Otimizar as condições físicas de 
trabalho dos cooperados. Meta: 75 dias de trabalho  sem ocorrências. 
Deadline: 1 ano. 
Estratégia: Fornecer e capacitar os funcionários quanto ao uso de EPI’s e EPC’s, 

treinamentos que auxiliem a saúde e ergonomia dos cooperados, bem como a realização 
de palestras envolvendo o tema de doenças e saúde humana. 

Como o objetivo é que esses indicadores sejam gerenciados pela equipe de projetos  em 

conjunto com a líder da cooperativa, estão sendo desenvolvidas planilhas eletrônicas para que 

o processamento dos dados seja otimizado e estão agendadas reuniões para a discussão do 

desempenho, com base nos indicadores. 

 

4. CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados foi percebido que o objetivo do trabalho foi cumprido, 

tendo em vista que foi apresentada uma proposta sistema de indicadores de desempenho para o 

projeto em uma cooperativa de reciclagem de resíduos em Maceió/AL. Do ponto de vista dos 

resultados, constatou-se que o sistema de indicadores de desempenho atende às questões 

estratégicas do  projeto  e que está apto  para proporcionar uma  visão  sistêmica deste.  Ainda 
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estão sendo realizadas ações para exposição destes indicadores para todos os cooperados por 

meio de quadros e painéis que seriam alimentados periodicamente. 

Do ponto de vista da implantação, observou-se que o sistema  desenvolvido proporciona 

coleta e processamento simples, o que ainda será melhorado com a inserção das planilhas 

eletrônicas como ferramenta de controle. A proposta de reuniões para análise de desempenho 

foi bem recebida pelos cooperados, que sentem a necessidade de controle e otimização de seus 

processos. 
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RESUMO 
 

Este relato técnico tem por objetivo central descrever a implantação do modelo team minimums, 

em curso no time Enactus UFPA desde fevereiro de 2016. A primeira definição é ver o team 

minimums como um modelo de gestão que influencia todos os processos, políticas e programas  no 

âmbito do time, a ser continuamente realimentado e aprimorado, a fim de melhorar o índice de 

desempenho da equipe. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: gestão de projetos; team minimums; modelo de gestão. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Organizações geridas por universitários são cada vez mais frequentes. No passado, esse 

nicho era dominado por organizações politicas, como Centros Acadêmicos e Diretórios Estudantis, 

entretanto, estas passam cada vez mais a dividir espaço com aquelas que buscam desenvolver 

habilidades apreendidas de modo teórico nas cadeiras da graduação. 

Neste ambiente, destaca-se a ENACTUS (do acrônimo em inglês: enterprenurial - 

empreendedorismo, Action - ação e Us - nós), uma organização internacional sem fins lucrativos 

que visa inspirar seus membros a melhorar o mundo através de ações que possibilitam mudanças 

de impacto social, econômico e ambiental, impactando pessoas por meio de projetos sociais e 

desenvolvendo habilidades de liderança nos universitários integrantes. 

Apesar de objetivar atingir bons níveis de impacto através de seus projetos, a Enactus não 

possui uma ferramenta clara e aplicável em todas suas representações que permita aos alunos gerir 

seus projetos e a organização local de modo efetivo. Diante disso, o time Enactus UFPA adotou, 

em março de 2016, uma ferramenta conhecida como Team Minimums, replicada de uma 

organização com feições semelhantes, a AIESEC, para nortear as ações gerenciais da organização, 

com o objetivo de elevar a qualidade dos projetos e o engajamento da equipe. 

Para apresentar o experimento, este trabalho está dividido em seis seções, incluindo esta 

introdução. Na segunda seção é descrito o contexto motivador da decisão de implantar um  modelo 

gestão. O referencial teórico adotado ocupa a terceira seção. Na quarta, é apresentado o método 

adotado pelo time Enactus UFPA. A quinta seção apresenta os primeiros resultados já alcançados. 

Por fim, na sexta e última seção, estão as considerações finais. 
 

Contexto Motivador 
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As mais diversas organizações estudantis que buscam desenvolver habilidades de 

gestão/liderança em seus membros adotam medidas diversas para cumprir esse objetivo. Apesar de 

objetivar o desenvolvimento de habilidades, no Enactus, pouco se realiza afim de estabelecer um 

padrão para o que é estabelecido como “líderes eficazes e direcionados ao valor” (Enactus, 2015). 

Percebe-se, desse modo, que a organização prima pela autonomia e liberdade de estão dos times 

que a compõem. O Handbook Enactus 2015-2016, neste aspecto menciona: 
Existem poucas regras que regem as atividades dos times Enactus. Essa 

flexibilidade permite que cada time se estruture e crie projetos que  melhor 

se adequam às necessidades de seus membros, dos administradores e 

professores da instituição e da comunidade que atende. Os times Enactus 

tem total liberdade para adotar políticas e procedimentos para o seu próprio 

funcionamento. 

 

Em virtude disso, o time Enactus UFPA adotou uma série de ações afim de desenvolver 

mais plenamente e de forma orquestrada o potencial de liderança dos membros do time, uma vez 

que a falta de capacitação dos membros faz com que não se utilize ou até mesmo se desconheça 

ferramentas de gestão adequadas. 

Hunter (2004) define liderança como a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. O 

mesmo conceito é descrito por Northouse (2004) que considera a liderança como um processo 

pelo qual um indivíduo influencia um grupo de pessoas físicas para alcançar um objetivo comum. 

Bergamini (1994) atesta que existem divergências quanto ao conceito de liderança, mas 

todos eles apresentam dois elementos em comum: a) a liderança está relacionada a um fenômeno 

grupal, abrangendo duas ou mais pessoas e b) se refere ao exercício, de maneira intencional, de 

influência sobre seus liderados. 

Para Bornstein et al (1997), a liderança é um processo contínuo por meio do qual um líder 

busca sua visão, pretendendo influenciar os outros e as condições com as quais eles trabalharão. 

Neste sentido, a liderança é um conjunto de processos que cria a organização em um primeiro 

momento ou as adapta para transformar-se de acordo com as circunstâncias, ou seja, determina 

como deverá se o futuro, alinha o pessoal a essa visão e as inspira para a ação (Kotter, 1997). 

Participar de um time Enactus é a oportunidade que muitos jovens universitários tem de 

desenvolver, pela primeira vez, habilidades de gestão e liderança. Para tornar esse aprendizado 

mais organizado, a primeira ação do time foi o estabelecimentos do modelo de gestão team 

minimums, afim de proporcionar melhoria na gestão dos projetos, desenvolvimento de novos 

lideres e garantia da sustentabilidade organizacional. 
 

Referencial Teórico Adotado 
 

A implementação do modelo de gestão foi baseado no modelo de desenvolvimento de 

liderança adotado pela Organização Universitária Estudantil AIESEC Brasil, que é uma instituição 

formada por jovens universitários presente em cerca de 1.100 universidades de 100 países e 

territórios, reconhecida pela ONU como a maior organização de universitários  do mundo, 

atualmente com cerca de 23.000 estudantes ligados à rede. 

Segundo a AIESEC, os team minimums são “uma forma de gerir os times dentro da 

AIESEC de forma a desenvolver o potencial de liderança dos membros e cumprir com todos os 
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objetivos organizacionais”. O modelo elenca um conjunto de atividades que devem acontecer 
durante o desenvolvimento de um projeto. 

Assim como na AIESEC, no time ENACTUS as experiencias de liderança nos projetos são 

de curta duração (entre 6 meses e 1 ano) e todas as etapas devem ser cumpridas. 

As etapas são a) Planejamento; b) Team Building; c) Job Description; d) Training; e) 

Tracking f) Evaluation; g) Coaching; h) Reflection i) Transition 

 

Planejamento 
 

Henry Fayol figura como o primeiro autor a destacar a importância do planejamento dentre 

as ações administrativas, para este auto administrar era executar as funções de planejar, coordenar, 

organizar e controlar, esta visão que ainda é comum nos nossos dias permanece como herença da 

chamada Escola Clássica de Administração. 

No pós-guerra, nos anos de 1960, Igor Ansoff e outros pesquisadores como Henry 

Mintzberg e James Quinn voltaram suas atenções para o planejamento estratégico. Mais 

recentemente diversos acadêmicos, empreendedores e executivos tem contribuído para o aumento 

do conhecimento e discussões nessa área. 

De acordo com pesquisas realizadas pela Global Entrepreneurship Monitor (2007)  o Brasil 

está entre os dez países mais empreendedores do mundo mas tem classificação baixa na taxa de 

sobrevivência de empresas que para o pesquisador são empresas com mais de 42 meses  de 

operação. Os dados da Global mostram que a principal razão da falência das organização é a falta 

de planejamento. 

Rodrigues et al (2010), indica que os níveis de planejamento podem ser três (1) estratégico; 

(2) funcional ou tático; e (3) operacional. O planejamento estratégico é o planejamento macro que 

contem todos os objetivos, meta, ações e estrategias de posicionamento da empresa no mercado e 

maneiras de realizar tudo isso de forma diferenciada. 

Para Maximiano (2006) o Planejamento Estratégico seria o processo de elaboração da 

estratégia, na qual se definiria a relação entre a organização e o ambiente interno e externo, bem 

como os objetivos organizacionais, com a definição de estratégias alternativas. 

Rodrigues et al (2010), aponta que o Planejamento Tático é aquele que abrange os objetivos 

e metas de cada setor da organização, como marketing, produção, vendas etc., ele continua: 
 

No plano maior da empresa, cada setor precisa definir o que deve ser feito, 

m quanto tempo e com quais recursos e, assim como nos outros planos, os 

objetivos a serem alcançados nos setores devem ficar sob q 

responsabilidade de pessoas especificamente nomeadas para essa 

finalidade. 

 

O Planejamento Operacional, segundo Shrader et al. (1989) inclui objetivos de curso prazo 

destinados a operações de uma área funcional especifica. Apresentam como resultados 

cronogramas, tarefas delimitadas e alvos mensuráveis. 
 

Team Building 
 

Para a AIESEC (2014), os objetivos de um team building “é construir o time, dar 

emponderamento e melhorar o engajamento e envolvimento”. 
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De acordo com Pantzier & Schröder (2010) a gestão de pessoas é uma das áreas da 
administração que mais tem sofrido transformações nos últimos anos. Segundo os autores o 

insucesso de muitas organizações está relacionado a falhas na gestão de pessoas. 

No atual cenário, o grande desafio desse tipo de gestão é gerar e sustentar o 

comprometimento, o que só é possível quando as pessoas percebem que a agregação de valor é 

mútua (Dutra, 2006). 

Pantzier & Schröder (2010) apontam que quando a equipe de trabalho não está alinhada, 

motivada e sentido-se parte de um objetivo maior problemas sobrevirão sobre a organização, 

problemas como baixo nível de comprometimento, pouco envolvimento com a estrategia e a missão 

da organização e níveis baixos de desempenho são comuns. 

As ações desempenhadas nesta fase, buscam uma maior integração entre a equipe nova, 

fator importantíssimo para a redução de evasão e garantira o engajamento nas atividades do time. 

Para a AIESEC (2015a), este planejamento é elaborado em prazos fixos, a cada 5 anos, de 

forma nacional por todos os presidentes e membros da organização, os planos quinquenais auxiliam 

os escritórios locais da organização a ter um norte seguro com o qual os demais planejamento vão 

ser construídos, desta vez, de modo local. 
 

Job Description 
 

Lemos (2013) falando sobre a importância das descrições de atividades e funções, em um ensaio 

sobre o assunto diz que 
 

a descrição de funções (“Job description”) refere-se a um documento que 

contém a informação recolhida pela análise de funções, de uma forma 

prática e facilmente perceptível. Para além da informação relativa às tarefas 

e aos elementos, e às responsabilidades e deveres, a descrição de funções 

pode conter informações relativas às condições de trabalho, instrumentos e 

materiais utilizados, ferramentas, máquinas, etc. 

 

Para Alencar (2010) a descrição das atividades é extremamente importante para que “todos 

saibam exatamente quais são os caminhos que devem percorrer e quais objetivos a alcançar”. 

Apesar de não haver um padrão a ser seguido, Lemos (2013) informa que uma descrição de 

atividades deve conter a) informação geral sobre a atividade; b) missão da função; e c) descrição 

das atividades, deveres e responsabilidades. Para a AIESEC (2015b), o modelo além dos descritos 

por Lemos (2013) devem conter os pontos de desenvolvimento que o colaborador terá ao realizar 

as atividades e as condições de desenvolvimento da atividades (isto é, numero de membros da 

equipe, suporte financeiro, material, etc.) 
 

Training 

De acordo com Eboli (2006), a a necessidade de realizar treinamentos se dá uma vez que 

“aumenta-se a excelência organizacional por meio do aumento do valor das pessoas”, ainda 

segundo a autora a educação corporativa melhora a relação do colaborador com a organização, 

aquele se sente valorizado e esta sente os benefícios de funcionários capacitados para realizar as 

atividades. 
 

Coaching 
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O coaching, que deriva do verbo inglês coach (ensinar, treinar, preparar),    consiste numa 
relação de apoio entre o coach e a pessoa a quem ele orienta, o coachee, que percebe a partir do 

estímulo recebido, suas competências bem desenvolvidas, talentos pouco utilizados e  fragilidades. 

Timothy Gallwey, famoso jogador de tênis do último século, é considerado o precursor do 

coaching e em seu livro O jogo Interior do Tênis, define sua essência como “liberar o potencial de 

uma pessoa para maximizar sua performance, ajudá-la a aprender em vez de ensiná-la. (1996, p. 

22) 

James Flaherty (2010) reforça, dizendo que o coaching é um “processo de desvendamento 

e uma reconstrução das noções do cliente sobre ser humano” que permite ao coachee conceber “a 

chance de as pessoas mudarem, tornarem-se mais competentes e terem um desempenho de 

excelência e exclusão da ideia de que são determinadas completa e finalmente por constituição 

genética ou por influências sociais preliminares (2010, p.24). 
 

Evaluation e Reflection 
 

Fazendo um paralelo com o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), pode-se 

dizer que as fasse denominadsa evaluation e reflection no team minimums se assemelha à fase de 

monitoramento e controle de processos do PMBOK. 

Segundo o Project Management Institute (PMI) nessa fase, o time, em conjunto, observa  o 

andamento do projeto, a fim de identificar problemas e pensar nas soluções, medindo e 

inspecionando o desempenho do trabalho da equipe. (PMBOK, 2013) 

Essa etapa do processo é realizada por meio de reuniões com o time, que visam melhorar  a 

coesão da equipe, criando um espaço para troca de informações e sugestões que permite que cada 

membro individualmente perceba que está inserido em um quadro maior com um objetivo comum. 
 

Transition 
 

O processo de transição da liderança, pode ser definido a partir do pensamento de Leone 

(1992, p. 85) como o rito de transferência do poder entre o atual dirigente e aquele que virá a dirigir. 

Segundo Grzybovsky (2002), este rito é composto de duas fases básicas: a transição do 

poder, na qual se reconhece no novo dirigente a imagem da liderança da equipe e, pode-se reputar 

ainda mais importante, a transmissão do conhecimento, onde o novo líder assimila o método de 

gestão estabelecido, conhecendo a equipe e o planejamento do líder que o antecedeu. 

Importante ressaltar, contudo, que o autor enfatiza que tal assimilação não indica 

obrigatoriedade de repetição do modelo anterior, há um espaço de discricionariedade para que o 

novo líder atue, seguindo seu perfil de liderança e renovando as práticas que julgar necessárias. Tal 

transição, entretanto, é necessária para manter a coerência do trabalho desenvolvido,  essencial para 

alcançar os objetivos da equipe. 
 

Método Adotado 
 

As atividades desenvolvidas no time afim de implantar foram executadas ao longo do 

primeiro semestre de 2016 e, neste primeiro momento, buscou sensibilizar os diretores e líderes de 

projetos quanto a necessidade da utilização da metodologia. 
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Durante esse primeiro semestre, formou-se dentro da diretoria do time membros capazes   agirem 
como consultores dos membros que estão aplicando pela primeira vez a metodologia. Dentro do 

time Enactus os passos preconizados pelo team minimums obedeceram as seguintes diretrizes: 
 

Planning 
 

Esta etapa é realizada pelo líder de projeto ou diretor da área antes do inicio das  atividades 

com a equipe, em conjunto com a fase de transição, o resultado da atividade é o estabelecimento 

das metas do projeto durante o semestre, com base no planejamento estratégico do projeto alem 

dos objetivos da equipe para o projeto naquele semestre, a timeline de execução das atividades, a 

lista de atividades, o estabelecimento de Indicadores de Performance e Mensuráveis de sucesso são 

produtos finais da etapa de planning. 

A participação do diretor da área é extremamente importante para garantir o 

estabelecimento de um planejamento semestral alinhado com o planejamento geral do projeto que 

estabelece ações a longo prazo. 
 

Job Description 
 

Com base no planejamento o líder de projeto ou diretor de área estabelece os cargos que 

serão necessários para o pleno cumprimento do Planejamento Operacional. Uma Descrição de 

Atividades e Funções adequada deve conter minimamente a) Descrição da atividade; b) Indicadores 

de performance; c) resultados esperados; e d) carga horária minima exigida para a função. 
 

Team Building 
 

Este é o primeiro contato do líder de projeto e diretor de área com os membros e se trata de 

um importante momento de integração do time, fortalecimento do compromisso dos membros, 

estabelecimento de vinculo. Desta forma, aconselha-se que esta atividade seja feita de forma lúdica 

em ambiente descontraído. Não exite uma forma padrão, guias como A Practical Manual for Team 

Building (Francis & Young, 1979) podem ser úteis para encontrar atividades que podem ser 

desenvolvidas. 

Durante a realização das atividades duas pautas são obrigatórias: a apresentação do 

planejamento operacional e da descrição das atividades e funções, ambos devem ser discutidos com 

o time de modo que possa ser providenciado feedback para ambos e, se necessário, prover as 

mudanças. 
 

Tracking 
 

O acompanhamento das atividades individuais (tracking) é realizada objetivamente na 

reunião semanal da equipe. Aconselha-se ter reunião semanal entre líder de projeto e membros, 

diretor de área e líderes de projetos e líder de time e diretores de área. O acompanhamento é feito 

com base no Planejamento Operacional, analiza-se o percentual de atividades planejadas e feitas 

para o período. 
 

Evaluation 



I Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Fortaleza/CE 

07e08deJulhode2016 
BRASIL 

 

306 

 

A avaliação é semelhante ao acompanhamento, ocorre que esta foca nas atividades dos 
membros e aquela o acompanhamento do cumprimento dos objetivos e metas do time como um 

todo. 
 

Training 
 

O processo de treinamento (training) é de extrema importância para capacitar o membro 

para realizar a ação. O time pode procurar ajuda do profissionais externos afim de garantir a 

qualificação dos membros. É importante que o treinamento inicial seja realizado antes da delegação 

das atividades, em todo o caso os membros devem estar cientes que a pratica é tão importante 

quanto horas de treinamento teórico. 
 

Coaching 
 

Trata-se de um momento individual entre o ĺíder imediato e o membro da equipe, focada 

em desenvolvimento individual. Deve ser realizado em três momentos ao longo de um semestre, 

cada uma sessão de coaching com um objetivo deferente. 
 

Reflection 
 

Ao final do projeto deve ser realizado uma reunião de fechamento, onde os membros 

avaliam o planejamento operacional e analisam suas realizações e como podem cumprir os 

objetivos ainda não concluídos. É um momento importante para o time identificar o legado deixado 

por eles ao longo do semestre e quais os próximos desafios, bem como, identificar em grupo, qual 

a sua contribuição individual para a situação final do projeto. 
 

Transition 
 

Realizada entre o líder de projeto atual e o lider de projeto eleito, sempre no periodo de, no 

mínimo, um mês antes do líder eleito realizar sua primeira reunião com sua nova equipe. Durante 

o perido os dois lideres trabalham juntos, é realizado o planejamento operacional, a descrição das 

atividades e funções e em conjunto com o diretor da área é estabelecido o objetivo do projeto para 

aquele sememstre. 

Com base na metodologia descrita acima a partir do segundo semestre será formado um 

grupo de trabalho, formado por membros ativos e alumnis, estes integrantes apresentam diferentes 

tempos de experiencia, áreas de atuação e formação, de modo a conferir a atividade um caráter de 

variedade de requisitos e diversidade. 

Através de reuniões quinzenais realizadas, sob a coordenação de um diretor ou ex- membro 

do time com experiencia em um aspecto do team minimums, desde o inicio do semestre que é o 

momento em que novos líderes de projeto estão assumindo suas funções. 

No primeiro mês a ação focará em estudo de todas as fases do team minimums e se 

caracterizará por trés produtos: 

- Planejamento Operacional do Semestre 

- Estabelecimento de KPIs  (Indicadores de Performance) e MoS (Mensuráveis de Sucesso) 

- Criação de um Cronograma de coaching 

Do segundo ao quarto mês, a ação focará em acompanhamento e avaliação da aplicação da 

metodologia pelo líder de projeto, esse acompanhamento é realizado pelos consultores. 
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E  por  fim,  no  quinto  e  sexto  mês  focará  no  acompanhamento  e  formação  de novos 
consultores. 

Deste modo espera-se ao final de cada semestre obter: a) projetos cada vez mais 

estruturados com foco em resultados; b) aplicar boas práticas de gestão nos projetos e c) formar e 

conter novos líderes de modo a garantir a sustentabilidade do time. 
 

Resultados 
 

Incutir a importância de se ater às boas praticas de gestão em universitários com nenhuma 

ou pouca experiencia em atividades de liderança e gerenciamento de projetos, essa nova 

mentalidade contribuiu para resultados palpáveis nos meses inciais de implantação. 

Após a realização de um treinamento com os líderes de projetos e diretores, onde foram 

estudados cada um dos processos. 

Os principais resultados obtidos foram o melhor entendimento da necessidade gerir o time 

com base em bosas praticas de gestão. Desta forma, atualmente, após 4 meses de implantação do 

modelo de gestão os resultados são: 

a) corpo de liderança ciente da necessidade de implantar e seguir boas práticas de gestão 

b) planejamento operacional em todos os projetos 

c) reuniões semanais focadas 

d) Clarificação e/ou construção de missão e valores para os times. 
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RESUMO 

 

A Teia de Trabalho é um projeto desenvolvido na cidade de Santo André-SP pela organização 

estudantil Enactus UFABC em parceria com a unidade de terapia e atenção psicossocial do NUPE- 

Núcleo de Projetos Especiais. Visando a inclusão socioeconômica das pessoas com transtornos 

mentais através do trabalho, o projeto tem como objetivo assessorar os pacientes do NUPE na 

implantação de uma cooperativa de empreendimentos produtivos, relacionados aos ofícios 

desenvolvidos nas oficinas terapêuticas, auxiliando-os em seu desenvolvimento econômico, 

jurídico, contábil e administrativo. A metodologia empregada pautou-se em um conjunto de ações, 

dentre as quais: reuniões semanais; criação da identidade organizacional; construção de um plano 

de negócios e capacitações em informática, matemática e gestão econômica. O projeto viabilizou 

o desenvolvimento econômico e organizacional de 7 empreendimentos, formalizou 3 deles através 

de licenças MEI e aumentou a renda e autonomia dos pacientes nos processos administrativos e de 

gestão. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: empreendimentos; cooperativa; pacientes; saúde mental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Do hospício às oficinas de pintura livre, a saúde mental ganhou enfoque inteiramente 

distinto a partir da reforma psiquiátrica que instituiu tratamentos abertos aos doentes no final da 

década de 1980, ao invés da internação compulsória. A partir do seu Projeto Terapêutico Singular, 

que consiste na trajetória única de tratamento de cada paciente através da rede pública de saúde, o 

paciente atinge uma certa maturidade em seu processo terapêutico e é encaminhado para um Centro 
 

1 Trabalho apresentado no I SNESEB – I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil realizado de 07 a 08 de 

julho de 2016. 
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de   Atenção   Psicossocial,   no   qual   haverá   um   tratamento   integrado   envolvendo família, 
comunidade, oficinas criativas e expressivas e grupos terapêuticos. 

Segundo a OMS, o Brasil possui 23 milhões de pessoas com transtornos mentais, como 

esquizofrenia, depressão e ansiedade, que são geralmente excluídas do mercado de trabalho. 

Poucos locais como o Núcleo de Projetos Especiais (NUPE) atuam no tratamento desses pacientes 

com o intuito de engajá-los no processo do trabalho através de terapias. 

O NUPE é um órgão público ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Santo André – SP 

onde são promovidos o acompanhamento psicossocial e atividades de cunho terapêutico. Com o 

lema “Por um mundo onde caiba todos nós”, a instituição busca o tratamento e a capacitação de 

seus pacientes para reintegrá-los na sociedade através de suas diversas oficinas, dentre as quais: 

oficinas de artesanato, horticultura e culinária. Atualmente a comunidade do NUPE conta com 64 

pacientes com os mais diversos quadros psiquiátricos, que se encontram em estágio avançado de 

tratamento e reinserção social. 

Diante da realidade de exclusão socioeconômica dos pacientes do NUPE e da comunidade 

de pacientes do sistema de saúde mental em geral, o Enactus UFABC, entidade estudantil de 

empreendedorismo social da Universidade Federal do ABC ligada à organização global Enactus, 

buscou implementar um projeto para a inclusão social desses pacientes através do trabalho, 

possibilitando a geração de renda e a ressignificação do seu papel na sociedade. 

O primeiro contato do time Enactus UFABC com a comunidade foi em novembro de 2014 

através do coordenador geral do NUPE, porém a parceria só foi firmada em abril de 2015. A partir 

de então foram feitas sucessivas visitas com intuito de traçar um perfil individual e comunitário da 

comunidade tendo noções das metas e objetivos dos pacientes. 

Vistos estes pontos, percebeu-se que a vontade de transformar as oficinas terapêuticas em 

algo formalizado e gerar uma renda de forma sustentável vinham dos próprios usuários do Núcleo. 

Com base nessa iniciativa, o time Enactus UFABC em parceiria com a comunidade iniciou o 

projeto Teia de Trabalho, que tem como principal objetivo transformar o NUPE na primeira 

cooperativa de saúde mental no Brasil. 

O termo “Teia” surgiu de uma referência criada pelos usuários para simbolizar o processo 

produtivo com cooperação de todos da comunidade, atuando com uma organização unida e 

engajada. 

 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O projeto TEIA possui uma abordagem específica tanto para o seu modelo de negócios, 

quanto para a sua arquitetura de marcas. Como o projeto adotou uma estratégia de múltiplas 

marcas, adotou-se um modelo para a arquitetura de marcas inspiradas em algumas grandes 

corporações como Nestlé e Apple, que utilizam a arquitetura chamada branded house. Isso ocorreu 

pelo fato de que o projeto conta com 7 oficinas de trabalho, sendo que cada uma das oficinas 

trabalha em um segmento diferente. Abaixo temos uma tabela mostrando cada oficina e seus 

produtos: 

 
Quadro 01 - Oficinas de trabalho e seus produtos 

Oficina Produtos/Serviço 

C.U.P.I.N.S Xilogravura; Estampas de camisetas 
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Arte e Aromas Blocos de anotações; Bonecas de Pano; Perfumes 

UAU imagens Transfers; Fotos 

Belisc Culinária (pães, pastéis; bolos); Sabão 

Panos e Linhas Bolsas; Capas de caderno 

Refazer Marcenaria 

Hortiflora Orquídeas; Suculentas 

 

Com o intuito de tornar a marca TEIA forte e consolidada, ao mesmo tempo que se cria o 

senso de coletividade entre as oficinas, o projeto foi adaptado a arquitetura branded house. Essa 

arquitetura possibilita que todas as oficinas tenham suas características, com produtos e segmentos, 

mas não perdendo a cara do elo que as mantém unidas, a TEIA. Abaixo temos uma imagem que 

ilustra esse tipo de abordagem: 
 

Figura 01 - Exemplo de arquitetura utilizada no projeto TEIA 

 
Fonte: ervinandsmith.com 

 

Essa arquitetura possui características em que o nome da corporação é conhecido e 

sinônimo de qualidade; O nome da corporação trás sua reputação junto com os produtos; Os 

produtos são o destaque do negócio; Tanto a marca de origem, quanto a marca do produto possuem 

valores únicos e valores em comum. As principais vantagens desse tipo de arquitetura são: a 

clareza, progresso e sinergia entre as marcas, eficiência em vendas, distribuição, serviços 

administração e comunicação, a longo prazo a exposição e fama da marca. Suas principais 

desvantagens são o alcance que a marca possuirá dentro do seu nicho, e a sua capacidade de 

expansão reduzida quando comparada a uma marca independente [1,2,3]. 
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Com relação ao modelo de negócios da TEIA de Trabalho, espera-se a longo prazo 
construir uma cooperativa com os usuários de todas as oficinas. Esse modelo foi o que melhor se 

encaixou com este projeto, já que nele os usuários são os sócios do empreendimento e são os que 

prestam ou desenvolvem os produtos. Dentre os motivos que levaram a escolha por esse modelo, 

estão o fato de que a construção do empreendimento acontece em conjunto, onde todas as ações 

estratégicas tendem a ser escolhidas pela maioria, criando um senso de propósito que motiva os 

participantes. 

O cooperativismo é um modelo baseado em dois conceitos importantes, a viabilidade 

econômica e a importância para o cooperado, contemplando também alguns importantes fatores 

na relação com o cliente. Dentre todos os fatores que juntos formam o conceito de valor, sendo os 

dois principais preço e qualidade, atingimos também outros como confiança na marca e no produto, 

reputação da empresa, e as condições nas quais foram feitos os produtos. A ideia de que um 

negócio gerido pelos próprios funcionários opera com as melhores intenções, está de certa forma 

implícito entre os consumidores, estabelecendo assim uma relação de confiança. Tal fator ajuda o 

negócio a estabelecer uma relação de lealdade com os consumidores, e a consequente redução de 

gastos com propaganda e marketing. Esse modelo foi responsável por movimentar mais de R$ 8 

bilhões em salários e benefícios na economia nacional em 2012 [4]. 
 

METODOLOGIA 

 

O projeto Teia de Trabalho é um projeto de empreendedorismo social, ou seja, além da 

construção do empreendimento com a comunidade, o Enactus tem como objetivo principal de 

impactar e fazer a diferença positivamente na vida das pessoas envolvidas. Preocupou-se antes de 

se fazer um negócio  rentável e de sucesso, pensar primeiramente nos usuários e como ajudá-  los. 

Na metodologia Enactus todo projeto se inicia com um diagnóstico participativo da comunidade 

para que sejam avaliados alguns dos critérios de parceria, como viabilidade do projeto e 

engajamento da comunidade. Como melhor forma de abordar as 7 oficinas e ao mesmo tempo a 

TEIA como um todo, a equipe conta hoje com 22 pessoas, divididas em 8 equipes menores, nos 

quais 7 ficam focadas nas oficinas e uma trabalha na administração da TEIA. Optou-se por essa 

abordagem devido ao fato de que ao mesmo tempo todos buscam chegar ao mesmo objetivo final, 

as oficinas são compostas por membros distintos e cada uma possui uma particularidade. Espera- 

se assim que com um alinhamento interno do time, todos os usuários e oficinas sejam 

contemplados por nossas ações. Acredita-se também que esse seja o método mais eficiente para 

trabalhar em projeto complexo e de longa duração como este. 

Como dito anteriormente, o projeto se iniciou recentemente e a construção e obtenção dos 

dados ainda está em fase inicial, por isso nessa seção serão descritas algumas das ações realizadas 

e como estão planejadas as próximas ações. 

Para execução do projeto TEIA, foram definidos 4 objetivos estratégicos identificados 

como os principais itens, ressaltando que as alterações nas propostas serão criadas pelo time 

Enactus e membros da comunidade em conjunto. São eles: 

 

1) Criar modelo de cooperativa: pretende-se criar um modelo de cooperativa que atenda as 

demandas de seus cooperados, neste caso por se tratar de usuários da saúde mental se faz necessário 

que a gestão da cooperativa seja diferente de um modelo convencional. Para isso o time realizará 

um diagnóstico do modelo atual, uma capacitação do time para criação do modelo, e a criação e 

implementação do novo modelo. 
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Com um novo modelo busca-se definir claramente quais serão os deveres e direitos dos 
cooperados, regras internas, valores pagos das oficinas para cooperativas, entre outros temas, 

definindo assim o funcionamento da cooperativa. Para criação desse modelo foram planejados os 

seguintes passos: 

1.1) Realizar um estudo do atual, entendendo seu funcionamento, pontos fortes e defeitos; 

1.2) Preparar o time Enactus para propor um novo modelo, por meio de pesquisas, livros, 

palestras. Com o time preparado será feita uma proposta de modelo que será avaliada pelos 

membros do NUPE para a implementação. 

1.3) Criar um novo modelo que melhor de adeque as necessidades da comunidade e validá- 

lo com todos os usuários. 

Enquanto a cooperativa não é formalizada pelos usuários, o primeiro passo para 

regularização dos empreendimentos foi criar um grupo de microempreendedores individuais 

(MEI), que os possibilita de emitir nota fiscal, dar uma aparência formal, realizar vendas online e 

até o direito a aposentadoria. 

 

2) Gerar um modelo de negócio sustentável: gerar um plano de negócios rentável 

desenvolvido para usuários da saúde mental. Iniciamos com o mapeamento das atuais 7 oficinas 

coletando dados de como ocorrem a produção e as vendas atualmente. Após, com os dados obtidos, 

iremos elaborar um plano de negócios para cooperativa, validado com professores conselheiros e 

Business Advisory Board (consultores). 

Umas das principais demandas dos usuários é a falta de renda, podendo ser baixa ou até 

mesmo nula, deste modo a geração de renda passou a ter um lugar importante no projeto, de modo 

a gerar um negócio que seja possível ser mantido por usuários da saúde mental tornando-se um 

dos pilares do projeto. 

Para criação do modelo de negócios foi realizado um mapeamento de todas as oficinas em 

atividade, para que seja compreendido as habilidades, deficiências e potencialidades de cada uma, 

e com isto em mãos, iniciar um preparo do time similar ao citado no item 1, considerando que 

alguns alunos do time possuem conhecimento razoável sobre o assunto. O próximo passo será a 

criação do plano de negócios, e validação do mesmo com a comunidade. 

 

3) Criar uma cultura Teia: Assim como em qualquer empresa, a cooperativa precisa de uma 

cultura forte, ainda mais devido as características de seus cooperados. Com a complexidade de tal 

tarefa o time irá buscar ajuda de profissionais do ramo da saúde, dos próprios funcionários do 

NUPE e Recursos Humanos de empresas para desenvolver um plano de ação adequado. Essa 

cultura deve permanecer presente dentro da cooperativa mesmo quando ela se tornar independente 

e não contar tanto com o time, quanto com o funcionários da prefeitura. 

 

4) Saída do time Enactus: Com os objetivos alcançados o time irá capacitar os cooperados 

para que assumam todas as funções da cooperativa. O time iniciará um período de 

acompanhamento com visitas e levantamento de indicadores e para ir progressivamente se 

distanciando do projeto. 

 

Abaixo temos uma estrutura analítica de projetos, em inglês work breakdown structure 

(WBS), que é uma decomposição hierárquica do projeto em fases. Nela verifica-se todos os 

objetivos do projeto e cada sub etapa necessária para alcança-lá. 
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Figura 02 - WBS em construção para o projeto TEIA 
 

Fonte: Própria 

 

Em paralelo a construção da TEIA, cada equipe também está trabalhando com as marcas 

de cada oficina abordando a arquitetura de múltiplas marcas, e as especifidades de cada uma delas. 

Ao tratar cada marca individualmente é necessário criar e estudar por exemplo sua identidade 

visual, logo, posição no mercado, desenvolvimento de produtos e outros fatores. Abaixo há um 

exemplo de um logo desenvolvido para a oficina de C.U.P.I.N.S por alunos da universidade 

Mackenzie e cedida para a oficina. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os primeiros dados coletados foram a partir do diagnóstico participativo feito na 

comunidade que teve duração de, aproximadamente, 2 meses. A partir das informações 

observadas, o time Enactus UFABC junto com os pacientes do NUPE, desenvolveram a identidade 

organizacional da TEIA dividida em: 
 

Missão: Construir um mundo onde caiba todos nós. 
 

Visão: Ser uma cooperativa modelo em gestão, que produz empreendimentos sustentáveis e 

empodera usuários da saúde mental através da geração de renda e cooperação. 

 

Valores: 

 Valorização do Indivíduo - para que se sinta útil, tenha confiança e autoestima; 

 Ter alegria e qualidade de vida no trabalho, valorizando o potencial terapêutico; 

 Valorizar as relações humanas - trabalhar em espírito de colaboração; 

 Ter coragem - enfrentar desafios e disposição para aprender. 
 

Desde a firmação da parceria, os membros do time, por possuírem informações e 

conhecimentos voltados para a área de Gestão, começaram a trabalhar junto com os usuários a 

importância de ter pelo menos um Microempreendedor Individual em cada oficina. Hoje, três das 

sete oficinas já possuem um MEI. 

Outra etapa do processo de consolidação da cooperativa TEIA de Trabalho está voltada 

para a capacitação dos usuários em algumas áreas básicas do cotidiano como finanças e 

computação. Hoje, com auxílio de voluntários e de membros da Enactus, os pacientes do NUPE 

recebem 2 aulas mensais de cada área, realizadas dentro da universidade. Vale lembrar que essas 

aulas requerem muito trabalho de desenvolvimento, pois as pessoas possuem uma maior 

dificuldade em relação ao aprendizado, portanto as aulas devem possuir um caráter lúdico para 
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que assim a comunidade fixe mais facilmente o conteúdo. Outras capacitações realizadas no 

projeto são: precificação, vendas, contato com o cliente, marketing. 

Como o projeto está em uma fase inicial, os resultados ainda não alcançaram as proporções 

desejadas, mas diante da metodologia citada pretendemos alcançar grandes resultados nos 

próximos meses. Estas projeções estão voltadas para os âmbitos financeiros e sociais. 

Contudo alguns resultados já foram observados, em ano de atuação do time Enactus na 

comunidade a receita gerada pelos empreendimentos aumentou em 90% comparado ao ano 

anterior. 

Ao garantir o aumento de renda dos usuários acontecerá, involuntariamente, a motivação 

de outros pacientes a participarem das oficinas produtivas, portanto tem-se como projeção o 

aumento do número de usuários de 50 ativos para 80 em junho de 2016. 

Como este projeto também possui um cunho voltado para o lado social, pretende-se que os 

resultados contemplem este lado. Por possuírem muitas dificuldades tanto motoras como 

psicológicas, os usuários dependem de outras pessoas para guiá-los, para isso o time desenvolverá 

uma cultura de autonomia e resiliência tanto no trabalho como nas atividades do dia a dia e aplicará 

ao longo do tempo, sendo que ao término do projeto, com a saída da Enactus UFABC, os usuários 

estarão autônomos e pró-ativos. É importante ressaltar que cultura não se impõe, aos poucos os 

usuários entenderão que este processo é necessário para suas vidas, ajudando as atividades do 

cotidiano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto TEIA de trabalho se destaca como um projeto que é ao mesmo tempo inovador 

e social. Focado primeiramente nas pessoas envolvidas e com uma metodologia específica e 

dedicada, acredita-se que o projeto criará não somente uma cooperativa sustentável a longo prazo, 

mas poderá ser escalável a outros projetos Enactus e a outras regiões com comunidades de usuários 

da saúde mental. Espera-se também que o projeto consiga ser referência no tratamento desses 

usuários a nível nacional. 
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TRANSDISCIPLINARIDADE E EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UM ITINERÁRIO PARA 

O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Transdisciplinaridade e Educação Brasileira: Um Itinerário para o Desenvolvimento Social 

 

Gustavo Barbosa de Carvalho1 

Maria Erilucia Cruz Macêdo2
 

Centro Universitário Leão Sampaio, Juazeiro do Norte, Ceará 

 

RESUMO 

Diante de um mundo globalizado onde o indivíduo é “bombardeado” de informações e 

onde os novos movimentos sociais estão formando redes de indignação e esperança na internet 

ainda existe-se um sistema educacional em que “as disciplinas se fecham e não se comunicam 

umas com as outras”3 e sabendo que “toda a experiência social produz e reproduz conhecimentos”4 

surge-se a necessidade de se (re)pensar o sistema educacional buscando contextualizar, concretizar 

e globalizar o conhecimento propondo por meio da transdisciplinaridade a rejeição do saber 

concluído e a proposição ao indivíduo da busca permanente pelo conhecimento contribuindo de 

maneira significativa para a mudança de vida de várias pessoas que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. 

PALAVRAS CHAVES: Transdisciplinaridade; Conhecimento; Educação; Social. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Instigados a (re)pensar sobre a Educação brasileira na contemporaneidade, 

compreendemos que múltiplos são os assuntos que essa temática comporta em seu bojo 

epistemológico, que múltiplas são as formas de observar, ler, analisar, identificar, etc. esse 

fenômeno social chamado educação. Os contextos históricos e sociais que envolvem a educação 

brasileira devem sempre ser lembrados e analisados quanto se busca olhar para sua conjuntura na 

contemporaneidade, pois, os processos educacionais estão diretamente ligados aos processos 

políticos, culturais e econômicos. 

 
1 Discente do curso de Administração do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio (UNILEÃO). E-mail: 

gustavo.carvalho@enactusleaosampaio.org 
2  Docente do curso de Administração do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio (UNILEÃO). Especialista em 
Docência do Ensino Superior (FALS). Bacharel em Administração pela Faculdade Paraíso (FAP). E-mail: 

erilucia@leaosampaio.edu.br 
3  Morin (2014, p. 135). 
4  Santos e Meneses (2010, p. 15). 
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(Re)pensar a educação brasileira nos leva a um “oceano” de possibilidades temáticas: a 

escola e a universidade enquanto instituições de ensino; os professores com sua práxis e formação 

docente, suas condições de trabalho...; as políticas públicas educacionais em âmbito internacional, 

nacional, estadual e municipal; o papel do currículo oficial e oculto na formação do discente; o 

papel da instituição escolar no desenvolvimento social; esses e outros assuntos estão imersos nesse 

“oceano”, que ao longo de muitos anos, foi encaixado de modo cartesiano  em diversas disciplinas, 

que se propuseram a produzir conhecimentos especializados sobre cada um desses e outros 

assuntos, na ampla Ciência da Educação. 

Um dos pontos básicos do saber científico, em nível geral, além dos seus 
objetivos e métodos propostos, é a delimitação de cada uma das áreas do 
conhecimento que se dedicam os pesquisadores nela envolvidos. Desde a 
antiguidade clássica, a cada passo dado na caminhada em busca de resposta aos 
anseios humanos e a cada descoberta revelada ficava explícito o campo de estudo 

proposto por seus integrantes5. 

 

Diante de um mundo globalizado onde os “ecrãs”6 estão em quase todos os lugares e 

atingem com seus leds bilhões de pessoas todos os dias, nas telas de tv, de cinemas, de tablets, de 

smartphones..., diante de um mundo onde as relações estão cada vez mais “líquidas”7, e onde os 

novos movimentos sociais estão formando “redes de indignação e esperança”8 na internet, nos 

indagamos: o paradigma da disciplina, por nós conhecido em nossos bancos escolares e 

universitários ainda se consolida enquanto caminho para a formação de uma verdade sobre as 

“coisas”? 

Sabemos cada vez mais que as disciplinas se fecham e não se comunicam umas 

com as outras. Os fenômenos são cada vez mais fragmentados, e não se consegue 
conceber a sua unidade. É por isso que se diz cada vez mais:  “Façamos 
interdisciplinaridade”. Mas a interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas 
como a ONU controla as nações. [...] Portanto, é preciso ir além, e aqui aparece 

o termo “transdisciplinaridade”9. 

 

Morin indica que o surgimento da disciplinaridade tal como conhecemos, foi marcada por 

movimentos transdisciplinares, que, em seus postulados gerais, deu subsídios para desenvolver um 

processo de disciplinarização das diversas ciências, e mesmo na contemporaneidade,  quando 

 

 
 

5  Jucá (2015, p. 9). 
6  Lipovetsky e Serroy (2010). 
7  Bauman (2004). 
8  Castells (2013). 
9  Morin (2014, p. 135). 
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as disciplinas  se  propõem a dialogar  de  modo  interdisciplinar  ainda  assim estão  sob  rígidos 

controles teóricos e metodológicos oriundos da disciplina. 

Partindo dessas questões e também de nossas experiências e memórias enquanto docentes 

e discentes, buscamos neste ensaio teórico discutir sobre o paradigma da transdisciplinaridade na 

educação brasileira contemporânea, e como está pode ser um itinerário para o desenvolvimento 

social. 

Acreditamos que um novo movimento deve permear os modos de produção do 

conhecimento, movimento este que não é rígido, retilíneos, fechado e imóvel, como a disciplina. 

Por isso, nossos escritos são frutos desses nossos movimentos sinuosos, abertos, maleáveis e 

inconstante de (re)pensar a educação e suas nuances em território nacional e internacional. Para 

tal, buscamos em teóricos/as como: Brandão (2008); Morin (2014), Jucá (2015), entre outros/as, 

um suporte teórico para as discursões apresentadas neste ensaio de base metodológica qualitativa10  

com apoio numa revisão de literatura11. 

 
TRANSDISCIPLINARIDADE E EDUCAÇÃO - ENTRE O BRASIL E O MUNDO 

 

 
A transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar;  ela  faz emergir 
novos dados a partir da confrontação das disciplinas que os articulam entre si; 
oferece-nos uma nova visão da natureza da realidade. A transdisciplinaridade não 
procura a mestria de varias disciplinas, mas a abertura de todas as disciplinas ao 

que as une e as ultrapassa12. 

 
Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento. Ela 
deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação 
transdisciplinar reavalia o papel da intuição, do imaginário, da sensibilidade e  do 

corpo na transmissão do conhecimento13. 

 

Como salientado no Artigo 3, da Carta da Transdisciplinaridade, o movimento trans- 

disciplinar proporciona aos sujeitos novos modos de compreensão e leituras das  realidades sociais 

e individuais. Em complementação a essa prerrogativa, destacamos o Artigo 11, do mesmo 

documento, que trás uma (re)formulação para a educação contemporânea, que deve estar sempre 

buscando ensinar aos sujeitos/as e populações a “contextualizar, concretizar e globalizar”  o 

 
 

10  Flick (2009, 2009a). 
11  Hohendorff (2014). 
12  Artigo 3, Carta da Transdisciplinaridade (2003, p. 117). 
13  Artigo 11, Carta da Transdisciplinaridade (2003, p. 119). 
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conhecimento, desse modo a transdisciplinaridade “rejeita a arrogância do saber concluído e  das 

certezas convencionadas e propõe a humildade da busca permanente14.” 

Diante dessas perspectivas poderíamos (re)pensar as questões educacionais como estando 

inseridas num contexto global, mas que leva em consideração os aspectos locais e regionais, 

estando sempre em permanente conexão e diálogo o macro com o micro, e o micro com o macro, 

nas relações e processos de educação, que juntamente com as novas conjunturas sociais e culturais 

movimentam as novas formas do fazer a educação, inclusive a educação brasileira. 

Pensar em perspectiva globalizada não significa pensar de modo euro-americano. Como 

dito por Boaventura Sousa Santos e Maria Paula Meneses na Introdução do conhecido livro, 

Epistemologias do Sul: 

 

Toda a experiência social produz e reproduz conhecimentos e, ao fazê-lo, 

pressupõe uma ou várias epistemologias. Epistemologia é toda a noção ou ideia, 
refletida ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento válido. É 
por via do conhecimento válido que uma dada experiência social se torna 
intencional e inteligível. Não há, pois, conhecimento sem práticas e atores 

sociais15. 

 

Os processos históricos e sociais de formação do Brasil, como são sabidos, estão  pautados 

numa colonização, de e para exploração, não seria de se estranho que nossas referências sobre o 

que é dito e tido como conhecimento válido e verdadeiro estejam voltadas ao velho continente, ao 

velho mundo. A atual conjuntura mundial envolvida numa globalização da informação, do 

encurtamento das distâncias geográficas, das conexões via internet, entre outros fatores devem ser 

levados em consideração nas análises sobre educação no paradigma transdisciplinar, que em nosso 

século “[...] permite o avizinhamento de tradições e práticas epistemológicas e sociais diversas, 

mesmo antagônicas, e concepções de mundo que excedem a tradição hermenêutica ocidental, a 

racionalidade eurocêntrica e as grandes teorias e sistemas científicos, artísticos, morais, éticos e 

religiosos16.”. 

Ao considerarmos que as epistemologias constituem uma noção de conhecimento que é 

valido, como dito por Souza e Meneses, e que em nossos dias atuais podemos exceder tradições 

do conhecimento pautados numa hermenêutica e racionalidade euro-americana, percebemos que 

estamos num campo  de disputas,  não  pela produção  de conhecimento,  e sim pela  validação e 

14  D’Ambrosio (2008, p. 80). 
15  Santos e Meneses (2010, p. 15). 
16  Brandão (2008, s/p.). 
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legitimação desses conhecimentos produzidos, em outros territórios, em especial aqueles ao   sul  

da linha do equador. 

Dito isso, direcionamos nossos olhares para os escritos do filosofo francês Michel Foucault 

e a sua análise sobre a Microfísica do Poder17. Para Foucault não existe uma verdade pronta e 

acabada, o que existe são regimes de verdade, que inclui duas questões, o poder e o saber, logo, 

“A verdade não existe fora do poder ou sem poder18”. O autor também nos alerta para a questão 

das disputas por esse poder-saber a partir de uma análise sobre questões que envolvem o 

pensamento estruturalista, em suas palavras: “Creio que aquilo que se deve ter como referência 

não é o grande modelo de linguagem e dos signos, mas sim da guerra e da batalha. A historicidade 

que nos domina e nos determina é belicosa e não linguística. Relação de poder, não relação de 

sentido19.”. 

A produção de conhecimentos ao sul do equador e noutros territórios não ocidentais, que 

não estão no eixo euro-americano muitas vezes não são tidos como legítimos e válidos para compor 

o rol de teorias e epistemologias em espaços educacionais. Diante dessa reflexão nós convidamos 

nossos leitores a pensar nos currículos dos cursos de graduação e pós-graduação ao qual tiveram 

ou têm acesso no cotidiano escolar e acadêmico. Quantas teóricas do gênero feminino estão 

inseridas nesse artefato social e cultural20? Quantos teóricos/as negras estão na organização 

curricular? Quais são os teóricos/as da América Central e do Sul, ou do continente Africano são 

estudados e apresentados a nos discentes? Tais indagações servem para instigar o (re)pensar a 

educação no Brasil e no Mundo, como questões interconectadas, em redes, regimes  e disputas de 

poder-saber. 

Nesse contexto a transdisciplinaridade “não é uma superdisciplina, um método a priori nem 

uma metodologia geral. Ela mais é um processo, uma atitude ou navegação entre ilhas do saber de 

forma contextualizada [...] ou seja: transporte e tradução21.”. Acreditamos que através desse 

transporte e tradução proporcionado por uma “atitude ‘trans’, apoiando-se nas diversas atividades 

e gerando novas liberdades para o espírito, como os estudos transhistóricos, transnacionalidades, 

transculturalidades, transtemporalidades, transespacialidades, transpoliticas, 

 

 

17  Foucault (2011). 
18  Idem (p. 10). 
19  Idem (p. 6). 
20  Moreira e Tadeu (2013). 
21  Brandão (2008, s/p.). 
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etc.22”, podemos proporcionar e produzir um diálogo entre as teorias e epistemologias do norte  e 

do sul global, integrando assim os grandes centros e as grandes periferias globais23 e suas 

produções e experiências sociais do conhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - TRANSDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO E O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Buscamos nas reflexões apresentadas pautar “uma educação plural, que busca romper com 

as verdades reveladas numa abertura de uma rede de conhecimentos, onde caminhos múltiplos se 

entrecruzam24.” É nessas possibilidades de múltiplos caminhos, múltiplas vivências, múltiplas 

experiências sociais (individuais e coletivas), múltiplas formas de ser e estar no Brasil  e no Mundo, 

múltiplas formas de aprender e múltiplas formas de desenvolver o social que percebemos o 

paradigma da transdisciplinaridade como um itinerário legitimo para o desenvolvimento social 

(trans)local, (trans)regional, (trans)nacional e (trans)internacional. 

A tomada de consciência dos regimes de poder-saber é necessário nessa jornada, pois 

diversos são os interesses sociais, culturais, econômicos e políticos inseridos tanto na educação, 

como no desenvolvimento social. Pensar novas epistemologias que envolvam as questões de 

classe, religiosidades, raça e etnia, gênero e sexualidade, e meio ambiente podem contribuir no 

desenvolvimento social de populações que se encontram em situações de exclusão, estigma e 

vulnerabilidade social, que possuem suas experiências e práticas sociais muitas vezes esquecidas 

e tidas como subalternas25. 

As atitudes transdisciplinares na educação podem contribuir de modo continuo para o 

desenvolvimento social. No que tange as instituições escolares salientamos a posição de Apple, 

quando afirma: 

 

[...] embora nossas instituições educacionais de fato operem para distribuir 

valores ideológicos e conhecimentos, sua influência não se resume a isso. Como 

sistema institucional, elas também ajudam, em última análise, a produzir o  tipo 
 

 

 
22 Idem. 
23  Cavalcante (2008). Nóvoa (1998; 2009). Jucá (2015). 
24  Jucá (2015, p. 12). 
25  Spivak (2010). 
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de  conhecimento  (como   se  fosse  um  tipo   de   mercadoria)   necessário    à 

manutenção das composições econômicas, políticas e culturais vigentes26. 

 

Juntamente com Apple, pensamos e acreditamos que a escola não é um simples espaço de 

reprodução das relações sociais, mais sim, uma instituição produtora e criadora de novas 

configurações de mudança social. Assim, a transdisciplinaridade deve adentrar nos espaços 

escolares, e promover transporte e tradução de pensamentos, sentimentos e conhecimentos 

advindos de diversas comunidades, (re)criando e (re)fazendo conexões entre centros e periferias, 

realizando uma abertura para troca de saberes entre os diversos povos e os diversos territórios 

brasileiros e mundiais. 

Sem a intenção de finalizar a discussão proposta, buscamos através desse (re)pensar 

contagiar novos pesquisadores/as a discutir os assuntos que envolvem a educação brasileira e o 

desenvolvimento social através do paradigma da transdisciplinaridade. Tal movimento sinuoso, 

aberto, maleável e inconstante deve sempre analisar as conjunturas sociais, politicas, culturais e 

econômicas como sendo interdependentes, dessa maneira podemos ter uma maior compreensão 

das reais problemáticas sociais, e suas reais fontes. 

Portanto, os estudos sobre a transdisciplinaridade no âmbito da educação e do 

desenvolvimento social pode contribuir de maneira significativa para conhecer e mudar a vida de 

muitas pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade, exclusão e estigma social, que 

tem seus direitos sociais e humanos negligenciados pelo Estado e seus modos de governabilidade. 

O pensar e o fazer das políticas sociais, entre elas a educacional, devem integrar a 

população para que esta se sinta parte de um processo democrático, onde suas demandas e 

especificidades devem ser ouvidas e colocadas nas pautas dessas diversas políticas. Mas para tal, 

faz-se necessário uma tomada de consciência dessa participação sobre o que é de domínio público, 

logo uma formação educacional pautada sobre um olhar transdisciplinar pode despertar essa 

consciência promovendo assim o desenvolvimento social no Brasil e no Mundo. 
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RESUMO 

 

O estudo tem como objetivo apresentar uma análise descritiva acerca do ensinamento de 

Empreendedorismo Social em cursos de graduação em Administração de Empresas nas 

universidades federais do estado de Minas Gerais. Realizado a partir de uma pesquisa de caráter 

qualitativo, foram identificados um total de nove instituições de ensino superior que ofertam o 

curso de graduação em Administração, entre as onze universidades federais existentes no 

Estado de Minas Gerais. Sendo que dentre essa amostra de nove organizações houve ainda duas 

unidades de ensino que não ofertam disciplinas vinculadas ao Empreendedorismo Social. Os 

resultados indicaram ainda um total de quinze disciplinas entre obrigatórias e optativas 

ministradas nas instituições da amostra tratada. Este número, apesar  de ainda pequeno, 

demonstra a existência de uma preocupação com a temática de empreendimentos sociais que 

podem moldar os alunos para serem agentes atentos aos problemas e demandas sociais e à 

resolução de necessidades estruturais da sociedade. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Social, Ensino, Graduação em Administração, 

Universidades Federais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O contexto brasileiro envolve problemas estruturais, sociais e assistenciais que merecem 

atenção e destaque nas análises de características do país, como por exemplo, a questão do 

desemprego, problema que afeta quantidade cada vez mais significativa de pessoas no país. 

Questão mais evidente ainda no que tange o incerto contexto de crise política e econômica 

vivenciado. Diante disso várias pessoas veem-se compelidas a recorrer ao autoemprego como 

um mecanismo de sobrevivência e de geração de renda para si e o sustento de seus familiares. 

Os dados de março de 2016 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, apontam também que chega a 11 milhões 

a quantidade de pessoas desempregadas no país (IBGE, 2016). 

 

Assim como elevadas taxas de desemprego, um dos motivos que levam pessoas a considerar 

uma atividade própria como solução para inatividade econômica, segundo Bernhoeft (1996), 

consiste no desejo de romperem com uma situação na qual estejam insatisfeitas com o atual 

momento de vida. Nesta conjuntura de crise e de busca por soluções alternativas, a figura do 

empreendedorismo  e  principalmente  a  do  empreendedor  social  tendem  a  ganhar    maior 

¹Trabalho apresentado no I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil, realizado nos dias 07 

e 08 de julho de 2016. 
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importância dentro das sociedades capitalistas. Uma vez que através do empreendedorismo 

ocorre reinserção do indivíduo no mercado de trabalho, podendo esta acontecer através da 

formalidade ou até mesmo por meio da informalidade das atividades desempenhadas. 

 

A partir de tal importância e da necessidade de fortalecimento do pensamento empreendedor 

no Brasil também se percebe uma demanda por inclusão do Empreendedorismo no ensino 

superior e nas mais diversas grades curriculares do país como forma de incentivo. Sendo o 

Empreendedorismo uma área do conhecimento tangente a área de gestão de negócios de forma 

generalizada. Torna-se ainda clara a ligação existente entre o tópico e os cursos de graduação 

em Administração nas instituições de ensino superior. 

 

Dessa forma, tem-se a razão e o desenvolvimento do presente estudo que consiste em uma 

pesquisa qualitativa acerca da incidência ou não de disciplinas ligadas ao empreendedorismo 

social nas grades curriculares dos cursos de graduação em Administração de Universidades 

Federais. Pesquisa estruturada em cinco seções a partir dessa introdutória, uma segunda seção 

com mais bases teóricas, a terceira com os procedimentos metodológicos, a quarta onde são 

analisados os resultados e uma quinta seção com as considerações finais, limitações e sugestões 

percebidas com a realização desse estudo. 

 

O CONTEXTO DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL E O MERCADO DE 

TRABALHO E ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E MINAS GERAIS 

 

O relatório do Global Entrepreneurship Monitor – GEM define o empreendedorismo como a 

tentativa da criação de novos tipos de atividades econômicas e que, para tanto, sejam 

representantes também de atividades de caráter autônomo (GEM, 2013). Em contrapartida o 

empreendedorismo social, mesmo que considerado um conceito relativamente recente, se 

estabelece como uma tendência de negócio, apesar de ainda não existir uma unanimidade acerca 

de uma melhor definição ou conceito para o termo conforme o relatório. 

 

Hervieux et al (2010) afirmam que, apesar da falta deste consenso sobre a melhor ou mais 

apropriada definição de empreendedorismo social existente na literatura, pode-se observar 

também um elo em comum que o descreve como: organizações que têm uma missão social 

definida e para isso fazem uso de mecanismos comerciais são consideradas empreendimentos 

sociais. Estes empreendimentos têm como missão a criação de um valor social, valendo-se  de 
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recursos financeiros, com os quais buscam garantir sua sustentabilidade (VASCONCELOS e 

LEZANA, 2012). Segundo Tyszler (2007) existe um objetivo social em empreendimentos deste 

tipo, o qual procura a manutenção ou mesmo uma melhoria das condições sociais de modo que 

elas ultrapassem os benefícios financeiros. 

 

No estado de Minas Gerais os cursos de graduação presenciais mais procurados geralmente são 

de Direito, Administração e Pedagogia, segundo o Sindicato das Mantenedoras de Ensino 

Superior- SEMESP. Na rede de ensino a distancia, também se identifica o curso de 

Administração entre os mais procurados, acompanhado por Pedagogia e Serviços Sociais. Em 

ambas as modalidades de ensino, a evasão de alunos se apresenta em menor proporção na  rede 

de instituições públicas do estado (SEMESP, 2015). 

 

O texto do Sindicato aborda que a população economicamente ativa do estado de Minas Gerais 

representa o equivalente a 825 mil trabalhadores com emprego formal, carteira assinada. Desse 

valor, o equivalente a 16,3% possui nível superior completo, sendo que a maior parte 

equivalente a 42,2% do total possui o ensino médio completo (SEMESP, 2015). 

 

De acordo com o IBGE (2016), as maiores taxas de desemprego do Brasil se encontram na 

região Nordeste. A região Sudeste apresentou índice de 11,4% e no estado de Minas Gerais o 

índice ficou em 11,1% de desempregados. Já a remuneração média dos trabalhadores em Minas 

Gerais com ensino superior completo fica em torno de R$ 4.300,00 na medida em que  a dos 

com ensino médio completo em média de R$ 1.500,00. 

 

Para o presente estudo, no que tange a preocupação com as disciplinas ministradas pelos cursos 

de graduação em Administração, conveio-se tratar não só daquelas que se definiam como 

Empreendedorismo Social, mas também se fez necessário trazer aquelas cujos tópicos 

tangenciam esta temática. Isto porque ementas tratando puramente o tópico de 

Empreendedorismo Social são menos observadas nas grades curriculares, e não constituiriam a 

robustez necessária para a pesquisa. 

 

Dessa forma, disciplinas que abordassem temáticas que relacionassem o critério econômico às 

demandas sociais, utilizando-se da preocupação com viés humanista, voltadas para a  resolução 

de mazelas sociais, foram incluídas no estudo. Assim sendo, tal escolha não reflete em 

desvantagens para a pesquisa, uma vez que disciplinas que abordam conceitos como 
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Economia Solidária, Associações e Cooperativas muito se assemelham, ou até mesmo se 

entrelaçam, aos tópicos abordados em uma disciplina de Empreendedorismo Social. 

 

Em oposição, esta amplitude dada à escolha das disciplinas correlatas confere um caráter mais 

abrangente a esta investigação. Isto ocorre à medida que os conceitos trazidos acima abarcam 

uma das facetas da vastidão de conceitos trazidas pela questão do Empreendedorismo Social. 

 

A Economia Solidária, segundo Andion (2005), atuam em uma área onde se reconhece o 

impacto social de suas ações. Além disso, segundo a autora, a criação de organizações deste 

tipo se prende a alguma problemática precisa, sendo esta consequência de alguma demanda de 

caráter social. Já Lisboa (2005) conecta estes campos de estudo à medida que reafirma a 

preocupação da Economia Solidária tanto com a rentabilidade econômica quanto com o respeito 

a valores de caráter ético e humanista. Os tópicos cooperativistas e associativistas,  por sua vez, 

estão ligados à questão da Economia Solidária, portanto, não podem ser separados desta durante 

a designação de disciplinas incluídas como dados do presente estudo. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O método de pesquisa aplicado consiste em um procedimento de caráter qualitativo quanto à 

abordagem de um fenômeno social. Segundo Creswell (2007), além da característica 

qualitativa, o presente se trata também de um estudo do tipo descritivo acerca da situação e da 

representatividade do ensino de disciplinas ligadas ao Empreendedorismo Social em cursos de 

graduação em Administração das Universidades Públicas Federais, limitadas à observação de 

instituições do Estado de Minas Gerais. 

 

De acordo com o site do Ministério da Educação, o ensino superior no Brasil tem o desafio de 

ampliação do acesso de jovens às universidades. Durante a reunião da Associação Brasileira 

das Universidades Comunitárias – ABRUC, o Ministro da Educação Mendonça Filho  declarou 

ainda que esse desafio é parte fundamental dentre as metas do Plano Nacional de Educação - 

PNE. A associação brasileira já conta com apoio de sessenta e seis organizações de ensino 

superior do país e também pretende reafirmar a sua posição no segmento como forma de apoio 

e fomento à educação superior no Brasil (MEC, 2016). 
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Sendo ainda que, segundo o Mapa do Ensino Superior no Brasil de 2015 desenvolvido pela 

Assessoria Econômica do SEMESP, a região Sudeste representa a de maior número de alunos 

matriculados em cursos de ensino superior do país. Consta na região aproximadamente 48% do 

total de matriculas em cursos de ensino superior presencial no país, quantia equivalente a 2,9 

milhões de alunos matriculados (SEMESP, 2015). 

 

De acordo com o Ministério da Educação, atualmente existem 3.202 instituições de ensino 

superior que lecionam o curso de graduação em Administração. Dentre escolas públicas e 

privadas o equivalente a 3.124 ofertam o curso de Administração de forma generalizada e 78 

instituições ofertam o curso de forma específica e voltado para a formulação e gestão de 

políticas públicas, denominado Administração Pública (MEC, 2016). 

 

No sudeste há uma concentração de boa parte dessas instituições de ensino superior o curso de 

Administração a forma como o curso é ofertado e a distribuição por estados encontra-se 

descriminada na Tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1 – Distribuição de Cursos de Administração no Sudeste 
 

 Administração Administração Pública Total 

São Paulo 446 9 455 

Minas Gerais 240 11 251 

Rio de Janeiro 104 5 109 

Espirito Santo 80 1 81 

Total 870 26 896 

Fonte: Adaptado do Ministério da Educação 

 

 

Atualmente existe no Brasil o equivalente a 63 Universidades Públicas Federais. As 

universidades situadas na região sudeste equivalem a 30% desse total de instituições desse  tipo 

e compõem um conjunto de 19 instituições. Distribuídas entre os estados da região conforme o 

Gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Distribuição de Universidades Públicas por estados do Sudeste 
 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Observa-se que na região Sudeste o estado que apresentou a maior concentração de 

universidades públicas federais trata-se do estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais 

existem onze Universidades Federais, descriminadas conforme a Tabela 2 abaixo: 

 
 

Tabela 2 – Universidades Federais do Estado de Minas Gerais 
 

Instituição de Ensino Sigla 

Universidade Federal De Alfenas UNIFAL 

Universidade Federal De Itajubá UNIFEI 

Universidade Federal De Juiz De Fora UFJF 

Universidade Federal De Lavras UFLA 

Universidade Federal De Minas Gerais UFMG 

Universidade Federal De Ouro Preto UFOP 

Universidade Federal De São João Del Rei UFSJ 

Universidade Federal De Uberlândia UFU 

Universidade Federal De Viçosa UFV 

Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri UFVJM 

Universidade Federal Do Triângulo Mineiro UFTM 

Fonte: Adaptado do Ministério da Educação 

 

 
Entretanto, como o objetivo do estudo consistiu no desenvolvimento da análise de disciplinas 

obrigatórias e optativas ligadas ao Empreendedorismo Social ofertadas para o curso de 

graduação em Administração, essa amostra foi reduzida para nove instituições de ensino 
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disponíveis para análise. Uma vez que a Universidade Federal de Alfenas- UNIFAL e a 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro- UFTM não ofertam o curso de graduação nesta 

área. Além disso, apenas sete apresentaram oferta de disciplinas ligadas ao tema na grade de 

ofertas para o curso de graduação em Administração, sendo excluídas também as Universidades 

Federais de Juiz de Fora- UFJF e de Itajubá- UNIFEI. 

 

A REALIDADE DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL, A GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO E AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS 

 

As universidades federais de Minas Gerais ofertam o total equivalente a 15 disciplinas dentre 

obrigatórias e optativas vinculadas ao Empreendedorismo social. Percebe-se ainda que a prática 

de ensino do tema resulta em um somatório de 47 créditos, considerando-se as sete instituições 

que ofertam matérias da temática abordadas neste estudo. 

 

As disciplinas por instituições encontradas bem como a carga horária por crédito de cada uma 

encontram-se descritas na Tabela 3 seguinte: 

 

Tabela 3 – Oferta de Disciplina por Universidade 
 

Instituição Disciplinas Creditos/ Carga Horária 
 

 

 
UFLA 

Gestão de Organizações do Terceiro Setor 4 créditos 

Gestão e Responsabilidade Social 4 créditos 

Gestão Social 4 créditos 

Constituição de Cooperativas 2 créditos 

Gerência de Cooperativas 2 créditos 

Redes de Cooperação 2 créditos 

 
UFMG 

Gestão de Organizações do Terceiro Setor 3 créditos 

Empreendedorimo Social 2 créditos 

Ética e Responsabilidade Social 2 créditos 

UFV 
Associativismo e Cooperativismo 4 créditos 

Associativismo 2 créditos 

UFOP Modelos de Organizações Sustentáveis 4 créditos 

UFSJ Administração de Empreendimentos Solidários 4 créditos 

UFVJM Economia Solidária 4 créditos 

UFU Gestão Social e Sustentabilidade 4 créditos 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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As universidades federais mineiras que ofertam mais disciplinas são respectivamente as de 

Lavras, os campi da UFMG em Montes Claros e Belo Horizonte e a de Viçosa, tanto no campus 

Rio Paranaíba quanto no campus Viçosa. Quanto ao número de disciplinas ofertadas por 

universidade, observa-se a seguinte distribuição descrita pelo Gráfico 2 que se segue: 

 

Gráfico 2 - Distribuição de Disciplinas por Universidade 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Se padronizarmos essas distribuições de disciplinas pelas cargas horárias dedicadas ao tema  de 

Empreendedorismo Social em cada universidade mineira, temos em termos de carga horária 

dedicada a seguinte distribuição do Gráfico 3 abaixo: 

 

Gráfico 3 - Distribuição da Carga Horária por Universidade 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Nota-se que ao padronizarmos a distribuição das disciplinas pela respectiva carga horária 

dedicada a cada, as universidades UFLA, UFMG e UFV ainda se destacam em comparação 
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ao grupo de instituições com oferta de disciplinas vinculadas ao Empreendedorismo Social. As 

três universidades lideram o ranking tanto em termos de número de disciplinas vinculadas a 

temática empreendedora quanto com relação à carga horária dedicada às ofertas. 

 

De acordo com dados do MEC (2016), observou-se que estas três instituições possuem nota 

máxima (5) no Índice Geral de Cursos - IGC. Os dados evidenciam também que as três 

universidades acima citadas possuem as melhores colocações no ranking de instituições em 

relação às demais universidades mineiras. 

 

Segundo o Ministério, a Universidade Federal de Minas Gerais figura como a 4ª melhor 

instituição do país, seguida, dentre as mineiras, pela Universidade Federal de Viçosa em 8º 

lugar e pela Universidade Federal de Lavras em 10ª colocação. A partir disso e dos dados 

abordados, há uma marcante relação entre o ranking das melhores instituições do país e os 

Gráficos 2 e 3, à medida que uma preocupação com a temática social molda os alunos para 

serem agentes atentos às mudanças sociais e à resolução das mazelas da sociedade. 

 

No entanto, ao se conjecturar que um curso de graduação em Administração necessita em média 

de 3000 horas para sua conclusão, a carga horária equivalente de matérias correlatas ao 

empreendedorismo social pode ser considerada muito pequena. Apesar de grande vigência e 

importância do assunto Empreendedorismo Social na atualidade, percebe-se que a sua inserção 

nas matrizes curriculares das instituições de ensino ainda é tímida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo progrediu objetivando buscar, dentro da grade dos cursos de Administração 

das Universidades Federais mineiras, a ocorrência de disciplinas com tópicos de ou correlatos 

ao empreendedorismo social. Para tanto, explorou-se os Projetos Pedagógicos, bem como as 

grades e ementas das instituições. 

 

Apesar da existência de disciplinas do tipo, ainda se percebe uma necessidade da ampliação  do 

ensino de empreendedorismo social e temas próximos nas universidades mineiras. Ainda que 

sete universidades apresentassem a disciplina em sua matriz curricular, a quantidade destas 

disciplinas ainda pode ser considerada baixa em relação à totalidade da carga horária. 
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Ao se considerar apenas a amostra das universidades federais mineiras, bem como a presença 

somente de cursos presenciais, esta pesquisa guarda de suas limitações. Como sugestão para 

estudos futuros, propõe-se a pesquisa para uma amplitude maior de instituições universitárias, 

com a inclusão de instituições privadas, por exemplo. Propõe-se também, por fim, a utilização 

de uma amostra que aborde diferentes Estados do país, uma vez que diversas regiões apresentam 

números significativos de suas instituições de ensino de alta qualidade e relevância para a 

conjectura do campo da ciência. 
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Venda de mudas pela internet: solução para os agricultores familiares do sertão 

pernambucano. 

Tasso Torres de Vasconcelos1
 

Mudas da Caatinga Consultoria e Negócios Ltda. – ME, RN. 

RESUMO 

O Portal Mudas da Caatinga surgiu em 2015 da ideia de criar um canal de vendas para os 

produtores familiares que trabalham com mudas nativas da caatinga. Por ser um mercado 

restrito e sazonal, os produtores estavam vendo sua produção encalhar nos viveiros sem 

perspectiva de vendas, por conta da dificuldade de apresentar sua produção aos possíveis 

consumidores. Atuando nessa lacuna, o ambiente virtual expõe as mudas produzidas pelos 

agricultores, oferecendo um canal de comunicação para que os clientes entre em contato e 

realizem os negócios. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Caatinga; Reflorestamento; Agricultura familiar; Desenvolvimento 

Social; Mudas Nativas. 

 

 
TEXTO DO TRABALHO 

O Portal Mudas da Caatinga se inspirou no conceito de empreendedorismo social definido por 

Rouere e Pádua (2001), que afirmam: 

“Constituem a contribuição efetiva de empreendedores sociais inovadores cujo protagonismo 

na área social produz desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e mudança de paradigma 

de atuação em benefício de comunidades menos privilegiadas.” 

Com base nisso foi fundado o projeto que tem como principal função aproximar os produtores 

familiares de mudas nativas da caatinga do mercado consumidor localizado nas grandes 

cidades, e que utilizam a internet para realizar pesquisas de preço e aquisição de produtos. 

Esses produtores possuem diversas dificuldades em relação ao escoamento da sua produção, 

pois grande parte da demanda por mudas nativas da caatinga se dá por medidas compensatórias 

de empreendimentos de significativo impacto ambiental. E estas empresas estão localizadas nos 

centros urbanos, distante da realidade rural desses produtores do semiárido nordestino. 

Necessitando assim de um veículo que fizesse a interligação entre essas duas realidades, 

beneficiando o pequeno agricultor, e trazendo prosperidade para a região do semiárido, tão 

carente de atividades econômicas rentáveis e acessíveis ao pequeno produtor. 

As mudas produzidas pelos agricultores familiares e comercializadas no Portal Mudas da 

Caatinga são produzidas em um processo artesanal, onde não há adição de defensivos químicos 

e adubos industrializados. Toda a produção é feita pela própria comunidade com recursos locais 

coletados nas pequenas propriedades. 

O processo se inicia com a coleta das sementes nos fragmentos de caatinga do entorno das 

propriedades familiares, e envolve toda a família, propiciando o aprendizado das novas 

gerações em relação a flora da caatinga. Com as sementes coletadas e beneficiadas é iniciado o 
 

1 Idealizador do Projeto. Engenheiro Florestal, responsável técnico pela empresa, 

email:tasso.torres@gmail.com 
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processo de enchimento dos sacos que receberão as mudas. O substrato utilizado para 

enchimento dos sacos é uma mistura de esterco de bode e barro, o primeiro é oriundo da 

produção de caprinos desenvolvido na propriedade, e o segundo é retirado no próprio terreno 

da propriedade. O enchimento dos sacos e plantio das sementes é feito pela família, bem como 

o processo de rega diária, monda, controle de pragas, etc. 

O controle de pragas é feito de forma manual, por meio de catação dos insetos e organismos 

maiores, e aplicado regularmente biofertilizante orgânico natural a fim de melhorar a condução 

nutricional e a fitossanidade das mudas. 
 
 

 

Foto 1 Mudas em desenvolvimento no viveiro 

da D. Socorro em Parnamirim/PE 

Foto 2 D. Socorro apresentando o resultado da sua 

produção. 

O Portal Mudas da Caatinga foi estruturado de forma a fomentar as ações de restauração 

ecológica do bioma caatinga, por meio da divulgação de informações técnicas, venda de mudas, 

insumos e assistência técnica. Criando um ambiente amigável ao navegador, apresentando 

notícias e informações sobre a caatinga, e reservando um espaço especial para a apresentação 

das mudas produzidas pelos agricultores, bem como um canal de contato para que os 

interessados façam os pedidos ou solucionem dúvidas sobre o produto. 
 

 
 

 

Foto 3 home do site, onde o navegador pode 

observar todo o conteúdo do Portal. 

http://www.portalmudasdacaatinga.com.br/ 

Foto 4 página onde estão apresentadas as mudas 

produzidas, com indicação de espécie, e valores. 

http://www.portalmudasdacaatinga.com.br/mudas/ 
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No ano de 2016 o Portal Mudas da Caatinga já se mostrou eficiente, fechando negócios entre 

uma grande empresa do ramo de construção e a viveirista parceira D. Socorro, que conseguiu 

escoar 40 % da sua produção, e continua tendo proposta de mais vendas para esse ano. 

 

 

Foto 5 Mudas separadas aguardando o 

embarque 

Foto 6 Mudas acondicionadas no caminhão com 

destino ao plantio. 

A perspectiva do Portal Mudas da Caatinga é criar uma rede de assistência técnica para os 

produtores, de forma a poder cadastrar mais viveirista, e melhorar a qualidade das mudas 

produzidas, reduzindo o custo de produção, e deixando os produtores mais competitivos para o 

mercado comercial em geral. 

 

 
REFERÊNCIAS 

ROUERE, Mônica de; PÁDUA, Suzana Machado. Empreendedores sociais em ação. São 

Paulo: Cultura Associados, 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

338 

  


