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Resumo

Trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever a vivência do time Enactus
Faculdade Vale do Salgado quanto à desconfiança, resistência e dificuldades que percorremos
no primeiro contato com a comunidade do Conjunto Gama, localizada na zona suburbana do
município  de  Icó  no  estado  do  Ceará.  Foi  um  cenário  desafiador  e  simultaneamente
recompensador, passamos por um processo de ensino-aprendizagem gratificante, tivemos que
planejar estratégias  para conhecer melhor  a comunidade e criar vínculos.  A aceitação não
surgiu logo de início, mas quando isso aconteceu trouxe junto à confiança e fez com que os
beneficiados vissem em nossos projetos um apoio para o seu crescimento pessoal, econômico
e social.
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Abstract

It  is  an  experience  report,  whose  objective  is  to  describe  the  experience  of  the  Enactus
Faculdade  Vale  do  Salgado  regarding  the  distrust,  resistance  and  difficulties  that  we
encountered  in  the  first  contact  with  the  community  of  Conjunto  Gama,  located  in  the
suburban zone of the municipality of Icó in the state  of Ceará.  It  was a challenging and
simultaneously rewarding scenario, we went through a rewarding teaching-learning process,
we had to plan strategies to get to know the community better and create links. Acceptance
did not arise from the outset, but when it did, it brought with the trust and made the benefited
see in our projects support for their personal, economic and social growth.
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INTRODUÇÃO

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no ano de 2017

cerca de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 25,4% de toda a população, vivem em

linha  de  pobreza  (IBGE,  2017).  Entretanto,  essa  porcentagem  é  ainda  maior  na  Região

Nordeste, onde 43,5% se encontram nessa situação, nos dando o titulo de Região mais pobre

do Brasil, onde estão localizadas quatro dos cinco estados mais pobres do país (ECB, 2018).

O Ceará é um destes estados, em um contexto onde há seis anos contemplamos uma

seca, a situação das famílias da região piora, trazendo casos de extrema pobreza. Segundo a

Fundação Abrinq no ano de 2015 cerca de 561.276 crianças cearenses vivem com menos de

um quarto de salário mínimo, aponta ainda que a pobreza na infância  é uma das maiores

violações contra o seu acesso aos diferentes direitos (ANDRADE, 2017). 

Por conseguinte, isso pode causar um sentimento de impotência para os pais que não

conseguem garantir direitos para os seus filhos, e o crescimento de uma geração que desde

pequena vê no ambiente familiar a desesperança na perspectiva de qualidade de vida.

Além da pobreza, o país inteiro vive em um período de descrença com inúmeros

escândalos que envolvem corrupção. Segundo Ruediger (2017), 63% dos seus entrevistados

afirmam que a corrução se tornou uma angustia diária, ocasionando em um País onde há uma

sensação de desconfiança e ceticismo no poder público.

E isso interfere na nossa rotina, estamos em um período de politização, nunca se

discutiu  tanto  sobre  o  assunto,  principalmente  com  o  auxilio  das  redes  sociais,  onde  a

informação é gerada de forma muito rápida e está disponível para todos. O que está gerando

uma infiltração  do tema,  Baía (sociólogo da UFRJ) afirma  para  o jornal  O Globo que a

população começou a perceber que a corrupção está presente no seu cotidiano, se tornando

uma preocupação, e a responsável por fazê-los acreditar na ineficiência de todas as outras

áreas, sendo elas de cunho financeiro ou voluntário (ALMEIDA, 2016). 

Com tudo isso, fica difícil imaginar então um grupo de voluntários adentrando a uma

comunidade  carente,  pretendendo  colaborar  com  eles,  empoderá-los  e  melhorar  a  sua

qualidade de vida. Se essa ajuda não veio de quem eles esperavam, imagina de “estranhos” e

por vontade própria. Claro que houve momentos de incertezas, de desconfiança, onde o nosso

amparo era visto pelos olhos de um povo sofrido, que não acreditavam mais em ajuda de

terceiros  sem  pretensão  financeira  ou  política.  Mesmo  com tantos  desafios  conseguimos
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vencer a barreira, mostrando para a comunidade que o ditado que eles tanto falavam: “Quando

a esmola é grande, até o santo desconfia”, nesta situação não funcionava, e que poderíamos

construir uma convivência cheia de confiança e admiração mutua.

A ACEITAÇÃO DA COMUNIDADE GAMA 

A cidade  de  Icó  está  localizada  no  estado  do  Ceará  pertencente  à  Mesorregião

Centro-Sul, com população de 67.486 pessoas informada pelo IBGE no ano de 2017, nela

encontra-se o Conjunto Gama que é a sua maior área suburbana, tendo o rendimento mensal

abaixo de meio salário mínimo por habitante, onde não há uma cobertura total do saneamento

básico, refletindo no IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano do Município, que é de 0,6

classificando como médio/baixo segundo o IBGE.

Neste contexto o time Enactus  Faculdade Vale do Salgado exprimiu  o desejo de

elevar a economia e bem estar da comunidade deste conjunto, participantes da Associação

Comunitária   e   de   famílias   individualmente,   através   de   ações   regulares   voltadas   para   as

necessidades da comunidade, identificadas durante o nosso trabalho cotidiano, e do Projeto

Botão Verde. 

O Botão Verde tratase do cultivo de hortaliças  de forma sustentável  e orgânica,

investindo  no cultivo  do   tipo  herbáceo  e  condimentar  para  uma horta  doméstica  do   tipo

convencional, e uma horta comunitária do tipo mandala, esta será  construída no prédio da

Associação de Agricultores do conjunto Gama, que nos ofereceram apoio e cederam o espaço,

onde também estão sendo ministradas oficinas semanalmente pelo time Enactus Faculdade

Vale do Salgado, o objetivo deste treinamento é oferecer suporte técnico no manejo do solo,

da   água   e   no   cultivo  das  hortaliças.  Também  está   sendo   investido  na  utilização  de   três

biodecompositores orgânicos, confeccionados pelos próprios produtores com auxílio do time,

onde   será   utilizado   matéria   alimentar   decomposta   e   o   chorume,   proveniente   da   matéria

orgânica como adubo para as hortas. Com isso, as famílias poderão alcançar uma renda extra,

almejando a melhoria na qualidade de vida da comunidade e oferecendo o empoderamento

financeiro, social e um conceito de auto sustentabilidade. 

Para alcançar este objetivo o time inicialmente teve que buscar meios para o primeiro

contato direto com a comunidade.  Que surgiu através do líder comunitário  da associação,

Antônio de Lima Neto, que conta atualmente com cento e cinco (105) famílias associadas. O
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mesmo  nos  direcionou   a  participar   de   reuniões  periódicas  que   acontecem  com   todos  os

representantes familiares do Conjunto Gama. Nestas expusemos a intenção do time para com

a comunidade e ouvimos as suas necessidades para adaptar as nossas ações, para que essas se

atrelassem a um mesmo objetivo. 

Enquanto estávamos apenas nas reuniões,  as famílias  não expressaram resistência

quanto  a  nossa  presença,  o  que mudou quando   iniciamos  de   fato  as  atividades.  A nossa

primeira prática dentro da associação foi intitulada de “Natal Solidário – Enactus FVS”, que

consistiu em uma campanha institucional com o objetivo de arrecadação de roupas, calçados e

alimentos não perecíveis, onde conseguimos cerca de 900Kg que foram separados em cestas

básicas. Com tudo isso, no dia 22 de Dezembro de 2017, montamos um evento no prédio da

Associação com prestação de serviços básicos  de  saúde,  executados  pelos  graduandos do

curso de Enfermagem da Faculdade Vale do Salgado, entregas de cestas básicas para famílias

mais   carentes   e   doações   das   roupas   e   calçados.   Durante   este   dia   aconteceram   diversas

situações de descrença da comunidade voltada às boas intenções  do time,  essa resistência

ocorreu de forma explícita, havendo ocasiões que escutamos afirmações como: “Quando a

esmola é grande, até o santo desconfia!”, “O que esse povo quer ganhar com a gente?”, “Isso

é coisa de campanha!”, dentre outras. Sem contar com os questionamentos feitos diretamente

aos membros do time, interessados em saber se estávamos ligados a algum partido político, ou

o que estávamos ganhando/procurando com aquela ação. 

Foi  a  partir  daí  que  o  time  percebeu  que  teria  um  grande  desafio  pela  frente,

conseguir conquistar a confiança daquelas pessoas e fazer com que eles entendessem que a

nossa presença ali só viria a somar. Diante desta questão elaboramos um planejamento que

contava com algumas ações.

Na primeira reunião já tínhamos explicado o que era a Enactus, mas sentimos que

eles  ainda  não  entendiam  a  proporção  daquilo,  por  isso,  preparamos  uma  apresentação

mostrando projetos de outros times, inclusive internacionais, e vídeos das competições com

depoimentos de alunos Enactus, para que eles conseguissem ver que tudo aquilo se encaixava

com o que tínhamos dito, e que todos, mesmo que de formas diferentes, falavam uma mesma

linguagem, o que fez com que enxergassem mais verdade nas ações.

Em seguida, elaboramos um mapeamento das casas das famílias com o auxilio do

líder  comunitário,  e  realizamos  visitas  individuais  para  estreitar  as  relações,  e  conseguir
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conversar  mais  intimamente,  dessa  forma,  esclareceremos  todas  as  dúvidas  que  ainda

restaram,  explicamos  o projeto Botão Verde,  e ainda verificamos quais moradores  tinham

interesse em implantar o mesmo na sua residência.

Com  os  nomes  em  mão  e  a  inquietude  por  ainda  não  poder  abranger  todas  as

famílias, realizamos uma pesquisa socioeconômica para selecionar as dez mais carentes que

fariam parte do primeiro ciclo, e aí tivemos que ter muita sensibilidade para conversar com os

que não foram selecionados, e explicar da melhor forma. Esclarecemos que eles fariam parte

do projeto, mais que seriam distribuídos em outro ciclo, o que não os excluía das outras ações,

pois nelas todos poderiam participar e expor ideias para serem executadas e sanarem suas

necessidades, e além disso eles poderiam participar também da horta comunitária, construída

no prédio da associação.

Com isso, demos inicio ao projeto Botão Verde e iniciamos as visitas semanais nas

dez  famílias,  aumentando  ainda  mais  o  nosso  convívio  e  sanando  qualquer  empecilho.

Atualmente nossa relação trata-se de uma troca de aprendizagem e confiança, temos o prazer

de frequentar a casa deles e ver o quanto conseguimos conquista-los. Podemos enxergar que

os  beneficiados  veem  em  nossos  projetos  um  apoio  para  o  seu  crescimento  pessoal,

econômico e social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estávamos  em um cenário  desafiador,  promovendo  uma  ação  inovadora  naquela

comunidade, enfrentando uma realidade incerta, que poderia ter nos desmotivado e nos feito

desistir. Mas,  todas  as dúvidas  só nos  fizeram trabalhar  com mais  garra,  por que se eles

estavam descrentes era um motivo a mais,  pois essa descrença como descobrimos depois,

surgiu da falta de esperança e da decepção, era a confirmação de que a comunidade realmente

precisava da gente, para mostrar que eles podem fazer tudo que desejam com esforço e ajuda,

caso necessário, que poderiam aumentar a renda, que poderiam aprender mais sobre as suas

necessidades, que poderiam conviver com jovens, e que eles eram importantes na sociedade

onde estavam inseridos.

E é por isso que hoje a nossa realidade é outra, temos orgulho de poder apresentar o

empreendedorismo  como  ferramenta  de  inclusão  e  levar  novamente  a  esperança  de  dias

melhores a essas pessoas, orgulho da confiança que conquistamos, da atenção que recebemos

quando visitamos  cada  família,  da  empolgação  que  eles  sentem em trabalhar  nos  nossos
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projetos, e do conhecimento que adquirimos a cada visita, por que nós enquanto time Enactus

Faculdade  Vale  do  Salgado  também  ganhamos  muito,  em  toda  visita  saímos  de  lá  com

inúmeras vivencias, um sentimento de dever cumprido e a certeza que podemos mudar nossa

realidade, só precisamos agir.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C.; CORRÊA, M. O Globo. Projetos são deixados para trás e há descrença no 
futuro do país. (2016). Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/projetos-sao-
deixados-para-tras-ha-descrenca-no-futuro-do-pais-20049155>. Acesso em: 13 abril 2018.

ANDRADE, D. O Povo. 28,6% das crianças vivem em situação de extrema pobreza. 
(2017). Disponível em: <https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/07/28-6-das-
criancas-vivem-em-situacao-de-extrema-pobreza.html>. Acesso em: 10 abril 2018.

ECB - ESTADOS E CAPITAIS DO BRASIL. Qual o estado mais pobre do Brasil? 
Disponível em: <https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/duvidas/qual-o-estado-mais-
pobre-do-brasil/>. Acesso em: 12 abril 2018.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2017. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 06 abril 2018

RUEDIGER, M. A.; GRASSI, A.; BOTELHO, C.; FREITAS, A.; SPOHR, A.; CUNHA, C. 
C.; Ruediger, T. T. O Dilema do Brasileiro: entre a descrença no presente e a esperança no 
futuro. 2017.

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL


