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Resumo 

 

Trata-se de um relato da experiência do Time Enactus do Centro Universitário UDF, 

localizado em Brasília/DF, ocorrida entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre 

de 2017. O Projeto Colcha de Retalhos tinha como objetivo de capacitar profissionalmente 

um grupo de mulheres em estado de grande vulnerabilidade social na Comunidade de Santa 

Luzia, conjunto de habitações irregulares localizada nas proximidades do aterro sanitário da 

Cidade Estrutural-, no Distrito Federal.  

O relato apresenta a caracterização da comunidade e da região, a identificação do problema, a 

proposta de solução, as dificuldades encontradas bem como os principais aprendizados do 

time.   

 

Palavras-chave: Empreendedorismo social; extensão universitária; empoderamento 

econômico. 

 

Caracterização da comunidade e da região 

Em reportagem recente, a BBC Brasil (2016) conta a história da Cidade Estrutural, 

localizada à 15 km do Palácio do Planalto, que teve sua origem associada à invasão de 

catadores de lixo nas proximidades do aterro sanitário do Distrito Federal, mais conhecido 

como “Lixão da Estrutural”, existente há décadas naquela localidade. Muitos foram atraídos 

buscando meios de subsistência e, assim, estabeleceram moradia.  

Segundo dados do Governo do Distrito Federal - GDF (2016), a cidade conta com 

39.015 habitantes em 9.963 domicílios. A renda per capita real, a preços de outubro de 2015, 

era de R$ 521,80 e o índice de gini de 0, 366. A escolaridade da população de forma geral 

concentra-se na categoria dos que têm nível fundamental incompleto, 45,21%, seguida pelo 

ensino médio completo, 16,60%. Apenas 1,53% têm nível superior. 

No interior da Cidade Estrutural encontra-se a Comunidade de Santa Luzia, 

considerada uma das áreas mais precárias da região. Grande parte de seus moradores trabalha 

diretamente com a coleta de resíduos retirados do “lixão”. A comunidade se situa próxima ao 
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Parque da Água Mineral e margeia o Parque Nacional de Brasília, ambas áreas de proteção 

ambiental.  

 
Figura 1 - Localização geográfica da Cidade Estrutural e da Comunidade de Santa Luzia. (GDF, 
2016) 

 

     
Figuras 2 e 3 – Imagens da Comunidade de Santa Luzia. (Fernanda Costa) 

 

Os problemas identificados 

Em agosto de 2016 o time Enactus UDF teve o primeiro contato com a Comunidade 

de Santa Luzia através de uma ONG que atua na região oferecendo serviços de apoio à 

população -- em especial às crianças. 

Ao chegar ao local, percebe-se imediatamente a realidade impactante: lixo espalhado 

pelas ruas aonde crianças brincam, casas construídas com lona e madeirite, ausência total de 
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saneamento básico, educação e segurança pública. Debaixo do céu azul da capital do País, a 

miséria cresce sorrateiramente.  

Toda a construção local é irregular, considerada invasão de área pública destinada à 

proteção ambiental. Em decorrência disso, a região não recebe apoio do governo e até a água 

utilizada para consumo é canalizada por meio de “gatos”. Mesmo os moradores de regiões 

vizinhas enxergam Santa Luzia como uma terra que merece ser esquecida e isolada. 

Considerada uma área extremamente violenta, não recebe serviços de transporte público, de 

forma que os moradores que precisam se deslocar para o trabalho realizam uma longa 

caminhada até a primeira parada de ônibus. No entanto, apesar das más impressões que 

surgem de uma primeira observação, mais superficial, quem se arrisca a olhar de verdade para 

aquelas pessoas encontra vida, alegria e esperança. 

Um dos valores que a Enactus, enquanto rede, transmite para os seus alunos é a 

capacidade de enxergar oportunidades de transformação nos lugares em que o senso comum 

considera inalcançáveis. Assim, houve consenso entre todos os integrantes do time acerca da 

chance de mostrar àquelas pessoas, em extremo estado de vulnerabilidade, que alguém as 

enxergava. 

Os primeiros contatos com a comunidade foram baseados no diálogo com os 

moradores, promovido, inicialmente, em conversas diretas e individuais e, posteriormente, em 

rodas de conversa, para as quais todos os moradores locais foram convidados a comparecer. 

As conversas eram informais e as perguntas buscavam a imparcialidade, valorizando a 

potencialidade dos relatos de promoverem uma melhor compreensão da realidade vivenciada 

por cada um.  

A participação nas atividades foi predominantemente feminina e o objetivo dessa 

abordagem foi, principalmente, criar um vínculo com as envolvidas nas conversas e 

desenvolver a empatia dos integrantes do time, com a qual seria possível criar um projeto 

colaborativo com a comunidade.  

De forma geral, a simples metodologia da troca de informações se mostrou eficiente e, 

a partir daí, durante os encontros realizados foram identificadas necessidades e, também, 

desejos das moradoras, a saber, em primeiro plano, a necessidade de acompanhamento 

psicológico e a falta de capacitação profissional. 

Em conversa com o Pedro (nome fictício), um dos líderes comunitários, ouviu-se a 

seguinte frase: “o lixo vicia”. Nas suas palavras é implícita uma realidade: após gerações 

vivendo em situação de extrema pobreza, sem acesso aos direitos e garantias fundamentais e 

sem nenhuma perspectiva de transformação, a mentalidade dos moradores da região está tão 
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contaminada quanto o lixo que os cerca. Há, de forma geral, muito conformismo e pouca 

expectativa de mudança. 

Além disso, em uma roda de conversa realizada no dia primeiro de outubro de 2016, 

ao serem questionadas sobre seus interesses profissionais, grande parte das moradoras 

manifestou interesse em se profissionalizar na área de corte e costura. 

De forma geral, os problemas encontrados decorrem da falta incentivo à educação e 

profissionalização, que ocasionam em baixa renda, incapaz de garantir subsistência digna para 

os moradores.  

A partir dessa linha de raciocínio, o time projetou seu foco para a capacitação 

profissional e apoio psicológico para um grupo de mulheres. O objetivo é começar a tratar as 

vulnerabilidades partindo do grupo menor para o maior. 

 

A solução proposta 

Diante da situação fática supracitada, foi criado o projeto “Colcha de Retalhos”, uma 

iniciativa de cunho socioeconômico e ambiental, que visava prestar um curso de corte e 

costura, com duração de cerca de seis meses, para as moradoras.  

Por meio da parceria com a Coordenação do curso de Psicologia do Centro 

Universitário do Distrito Federal – UDF e com o apoio do Escritório de Extensão e 

Responsabilidade Social, seria oferecido acompanhamento psicológico para todas as 

beneficiárias do projeto com o intuito de ajudá-las a quebrar os paradigmas que as prendem à 

sua realidade atual, promovendo o autoconhecimento e o autodesenvolvimento.  

Além disso, o projeto iria promover e incentivar a educação em duas etapas, de forma 

interdisciplinar, através da capacitação de corte e costura e capacitação em 

empreendedorismo. 

Um dos principais focos seria alinhar o conhecimento adquirido nas capacitações e 

aplicá-lo de forma prática na produção e comercialização dos produtos. Assim, além de 

proporcionar renda às beneficiárias, tal ação promoveria novas perspectivas quanto à 

capacidade de serem protagonistas do próprio crescimento e da própria vida. 

O produto desenvolvido pelas participantes do projeto seria uma carteira 

ecologicamente correta. O time Enactus UDF verificou que as tapeçarias da região do Distrito 

Federal e entorno têm grandes volumes de sobras de material em excelente estado de 

conservação que são descartados. Diante disso, o time realizou parcerias com essas empresas 

para recolher todo o material que seria descartado para serem reutilizados na confecção das 

carteiras, diminuindo, assim, o impacto causado pelo material que é descartado. 
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Por último, por meio de parceria, as carteiras seriam vendidas em lojas colaborativas 

no Plano Piloto e o valor arrecadado, reinvestido no projeto. 

As etapas do projeto foram elaboradas com base nas dificuldades apresentadas pelos 

moradores de Santa Luzia e a fase de estruturação inicial, identificação das necessidades e 

propositura de ações que visem solucionar os problemas locais, fluiu conforme as 

expectativas do time e da comunidade. Deu-se início então à busca das ferramentas 

necessárias à execução das atividades, fase em que foram encontradas as primeiras 

dificuldades.  

 

As dificuldades encontradas 

Após a estruturação inicial do projeto surgiram os primeiros obstáculos, divididos em 

duas categorias: estrutura interna do time e estrutura necessária para viabilizar o projeto. 

O time Enactus UDF iniciou suas atividades em abril de 2016, porém a nova gestão 

começou a trabalhar e a entrar em contato com a comunidade escolhida em meados de agosto. 

Paralelamente ao desenvolvimento de ações voltadas para o projeto, o time iniciou sua 

estruturação. A falta de uma organização inicial dos membros, com clara atribuição de 

competências, dificultou o desdobramento do projeto. 

As pessoas são a base de uma organização e quando estas não caminham ajustadas e 

preparadas a base torna-se enfraquecida e, portanto, o trabalho não flui ou flui de maneira 

menos eficiente. 

A falta de investimento na capacitação dos integrantes do time gerou, principalmente, 

falta de engajamento e grande número de reuniões com baixa produtividade. 

Quanto ao projeto, o local para desenvolvimento das atividades foi o principal entrave.  

Santa Luzia é extremamente carente e as beneficiárias do projeto moravam em barracos muito 

simples e sem estrutura para receber o curso. 

Assim, o time entrou em contato com a Associação de Moradores do local. Houve 

grande receptividade do líder e de toda a equipe que o acompanha. 

No entanto, o problema do local persistiu. De acordo com os relatos do Thiago (nome 

fictício), a Associação vinha a tempos em busca de um local para desenvolver suas próprias 

atividades. Ainda de acordo com ele, várias ONGs e grupos de pessoas o procuraram para 

oferecer apoio, como médicos, professores e psicólogos, porém não havia espaço disponível 

para receber os projetos. 

Diante disso, o time buscou apoio de organizações atuantes no Distrito Federal. Foi 

firmada parceria com um grupo de arquitetos, estudantes de engenharia participantes da 
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Empresa Júnior do UDF e outros voluntários com o objetivo de construir um centro 

comunitário que receberia tanto o Projeto Colcha de Retalhos, quanto os demais parceiros 

interessados em ajudar Santa Luzia.  

Em poucas semanas havia um planejamento completo, contendo as datas das ações, 

tarefas foram delegadas e todo o orçamento dos materiais necessários para a construção foi 

estabelecido. 

Assim, o início da execução do Projeto Colcha de Retalhos foi sobrestado até que o 

espaço em que ocorreriam as atividades estivesse pronto. 

Ocorre que em meados de março surgiu uma nova informação que desestabilizou todo 

o cronograma. Segundo informado pelo jornalista Chico Santana (2017), há cerca de 2 anos, 

um Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público contra o Distrito Federal objetivando 

a remoção das moradias em algumas áreas da Cidade Estrutural, entre elas Santa Luzia. Em 

abril deste ano o pedido do MP foi julgado procedente por um juiz de primeira instância da 

Vara do Meio Ambiente.  

A decisão causou grande alvoroço entre os moradores da região, diante do futuro 

incerto que os aguarda. A sentença ordena a remoção de suas casas e não se sabe ainda para 

onde irão. 

A ilegalidade das construções no local, a ordem de remoção e o momento caótico se 

tornaram altamente desfavoráveis à continuidade do Projeto Colcha de Retalhos, uma vez que 

a população agora tem outras preocupações e perspectivas. A nova situação enfrentada pela 

comunidade trouxe novos desafios e colocou, pelo menos momentaneamente, os objetivos do 

projeto em segundo plano. Agora a comunidade precisa resolver o seu problema de moradia, 

no qual a interferência do time é extremamente limitada, tendo em vista a complexidade 

jurídica do tema. 

Diante do cancelamento do Projeto Colcha de Retalhos, em razão do exposto acima, o 

time tem como novo desafio ressignificar o caminho percorrido e aplicar toda a carga de 

aprendizagem em benefício do time e dos próximos projetos. 

 

Os principais aprendizados 

O insucesso na execução do projeto tornou-se escola, trouxe novas perspectivas, 

validou e desmentiu convicções e trouxe nova motivação para recomeçar e fazer melhor. 

Em primeiro plano, cabe analisar a aprendizagem positiva. Apesar da impossibilidade 

de realizar atividades no local, em virtude dos acontecimentos expostos acima, o time foi 

muito bem-sucedido em gerar conexão com a comunidade. 
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Como a proposta da Enactus é a criação de projetos colaborativos, entre os membros 

do time e a comunidade envolvida, a conexão é condição sem a qual não seria possível 

alcançar o objetivo. 

O diálogo simples, contínuo e direto aproximou o time dos moradores, ao ponto de 

estes últimos adicionarem os integrantes do time aos grupos de whatsapp utilizados para 

resolver as demandas da região. 

Outro fator consideravelmente positivo foi a percepção da importância da 

multidisciplinaridade dentro de toda equipe. O time conta com estudantes de diferentes áreas 

científicas e, ao longo do caminho, foram somados voluntários de outras organizações, 

conforme já citado. A diversidade é importante para oxigenar o diálogo e trazer perspectivas 

de diversos pontos, tornando o projeto mais completo e abrangente. 

Quanto à aprendizagem negativa, dos erros cometidos em relação ao desenvolvimento 

e execução do projeto, fica o aprendizado da importância da análise dos riscos antes do início 

de qualquer atividade. Se houvesse sido mensurada a possibilidade da proibição imposta pela 

justiça em razão da irregularidade do local, teria sido poupado tempo e trabalho. 

Ademais, é importante ressaltar que a teoria, com seus estudos e análises, é um fator 

muito importante, porém a ação é a ferramenta propulsora de qualquer projeto. Faltou 

iniciativa e engajamento para testar as hipóteses levantadas, analisando na prática a 

viabilidade das ações no local. 

Quanto à estrutura interna do time, houve falha na comunicação, que é uma ferramenta 

essencial em qualquer relacionamento. A falta de diálogo interno gerou dificuldades como 

falta de motivação e engajamento, se mostrando altamente prejudicial à obtenção de 

resultados. Portanto, investir nas pessoas do time e buscar uma comunicação clara, prática, 

constante e inclusiva se tornou prioridade. 

De toda maneira, considera-se que todos os erros e acertos validaram a aprendizagem 

do time, de forma geral, ao ponto que o time não retroagirá aos mesmos problemas já 

enfrentados. 

 

Considerações finais 

A análise de cases de sucesso motiva e inspira. No entanto, o caminho do sucesso é 

percorrido ao longo de várias histórias de fracasso: os grandes empreendedores e empresários 

afirmam isso constantemente. 
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Por este motivo, torna-se relevante a análise proposta pelo time Enactus UDF: validar 

todas as experiências e utilizá-las como matéria-prima na construção de projetos e pessoas 

melhores. 

Todo o time teve, a partir dos fatos apresentados, a oportunidade de enxergar a própria 

vulnerabilidade e propor a mudança. 

A partir de agora, o novo caminho a ser trilhado se inicia com um momento de investir 

em pessoas. Ser forte para levar força a outras pessoas. O time pretende trabalhar com cada 

membro o autoconhecimento e autodesenvolvimento, que estimularão a liderança e 

motivação. 

Com um grupo mais forte, será hora de investir nos processos e melhorá-los com base 

em toda a carga de aprendizagem vivenciada até então. 

 Tornar o mundo um lugar melhor é uma tarefa que exige persistência e coragem. Toda 

a história vivenciada até aqui foi apenas um passo da caminhada que, com toda a certeza, 

continua. 

 Esse é o nosso desafio! 
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