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Resumo

Os Times Enactus trabalham em conjunto com uma comunidade em situação de 
vulnerabilidade social. O mesmo vale para o Projeto Amana Katu, o qual promove a 
universalização do acesso à água na Amazônia a partir de uma tecnologia sustentável, a partir 
do empoderamento de uma comunidade. A partir da necessidade de prospectar essa 
comunidade, os membros do projeto traçaram uma metodologia para identificar o perfil ideal 
e alinhar os objetivos dos futuros impactados ao do projeto. 
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Abstract

Teams Enactus works together with a community in a situation of social vulnerability. The 
same goes for the Amana Katu Project, which promotes the universalization of access to water
in the Amazon from a sustainable technology, from the empowerment of a community. From 
the need to prospect this community, the project members drew up a methodology to identify 
the ideal profile and align the objectives of the futures impacted to the project.
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INTRODUÇÃO

Os times Enactus costumam trabalhar em conjunto com uma comunidade em situação 

de vulnerabilidade social que se enquadra nos perfis do projeto, mas o que caracteriza essa 

condição?

O conceito de vulnerabilidade social é em grande parte político, a partir do momento 

em que avalia noções como desenvolvimento humano e necessidades básicas. Nesse sentido, 

podem ser avaliadas novas propostas de políticas públicas para promoção do bem-estar dos 

cidadãos. O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) mede dimensões que, quando em falta, 
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podem levar a essa classificação. São elas: infraestrutura urbana; capital humano; e renda e 

trabalho (IPEA, 2016).

Apesar da tendência na redução da vulnerabilidade social no país, o ritmo dessa 

redução teve queda nos anos entre 2011 e 2015 (1,7% ao ano), em comparação com os anos 

entre 2000 e 2010 (2,7%). A dimensão que mais contribuiu para essa inflexão foi a de renda e 

trabalho, que consiste na dependência de renda por parte de idosos, prática de trabalho 

informal, trabalho infantil e desemprego (IPEA, 2016).

A própria Constituição brasileira, em seu art. 227, reconhece o conjunto de 

responsabilidades da família, do Estado e da sociedade com a infância e a adolescência: “É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (Brasil,

1988, art. 227). 

Há ainda inúmeros fatores limitantes ao desenvolvimento dessa parcela juvenil: em 

2013, dos 10,6 milhões de jovens de 15 a 17 anos, mais de 1,0 milhão não estudava nem 

trabalhava; 4584,2 mil apenas trabalhavam e não estudavam; e aproximadamente 1,8 milhão 

conciliava as atividades de estudo e trabalho (IPEA, 2016).

Tendo essa problemática em vista, foi criado o Programa Jovem Aprendiz, que oferece

garantias tanto para o jovem interessado em iniciar sua vida profissional, quanto para a 

empresa que irá contratá-lo oferecendo formação técnica, profissional e remuneração mensal. 

Em contrapartida, o jovem se compromete com a empresa podendo se desenvolver como um 

profissional responsável que cumpre com suas tarefas tanto no curso profissionalizante que é 

oferecido, quanto nas atividades diárias na empresa (DINO, 2016).

Estimular o desenvolvimento intelectual nessa faixa etária é de suma importância, já 

que esse exercício de assimilar experiências permite o adolescente a internalizá-las, sendo 

fundamental para seu desenvolvimento cognitivo (PIAGET, 1970).

JUSTIFICATIVA

O Amana Katu é um projeto de consumo sustentável da água, que a partir de um 

sistema inteligente, realiza a captação da água da chuva para o aproveitamento da mesma em 

residências. Além de seu viés ambiental, o projeto é um negócio de impacto social, quando 

proporciona ao jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica a oportunidade de 



aprender a produzir e comercializar o sistema de captação de água, por meio de capacitações e

treinamentos.

A produção desses sistemas requer habilidades físicas consideráveis para manusear 

equipamentos de construção civil e ritmo acelerado de fabricação e escoamento para o 

mercado, além da necessidade de uma equipe engajada em gestão, vendas e 

empreendedorismo.

Foi identificada uma Organização Não Governamental (ONG) no bairro do Bengui, na

periferia da cidade de Belém do Pará, chamada Movimento República de Emaús, que tem 

como missão lutar pela defesa e garantia dos direitos da criança e adolescente em situação de 

risco pessoal e exclusão social da Região Amazônica.

METODOLOGIA

1. Primeira visita à comunidade

A equipe do projeto entrou em contato com o Coordenador de Sustentabilidade da 

ONG, o Sr. José Maria Dias, o qual agendou uma visita para que fosse possível a troca de 

informações a respeito das atividades desenvolvidas no espaço e da atuação do Time Enactus 

UFPA.

Entre as atividades, destacou-se o Centro de Recondicionamento de Computadores. 

Trata-se de um projeto que tem como objetivo promover a formação de jovens de baixa renda 

em situação de vulnerabilidade social por meio de oficinas, cursos e treinamentos com foco 

no recondicionamento e manutenção de equipamentos de informática, e na conscientização 

ambiental sobre resíduos eletrônicos.

Esse objetivo se alinha ao do Amana Katu, devido a esses jovens apresentarem 

interesse por tecnologia e consciência ambiental, além do público ter da faixa etária 

idealizada.

2. Questionário socioeconômico

Na segunda visita realizada, foi aplicado um questionário socioeconômico para 20 

alunos presentes neste dia. O mesmo foi adaptado do Projeto Costuaê, um case de sucesso do 

Time Enactus UFPA.



Figura 1- Questionário socioeconômico aplicado á comunidade do Projeto Amana 

Katu.

3. Árvore dos sonhos

A Enactus Brasil disponibilizou um material a respeito de uma metodologia muito útil 

durante a prospecção de comunidades, chamada de Árvore dos Sonhos. Ela é uma ferramenta 

que ajuda a identificar as necessidades da comunidade para a construção de uma metodologia 

mais específica (ENACTUS BRASIL, 2017).

Na primeira etapa, os membros do time se apresentaram assim como a metodologia 

que iria ser aplicada para os 17 jovens da comunidade presentes na atividade. Em seguida, foi 

iniciada a etapa de Árvore dos Sonhos.



Em papéis em formato de folhas de árvore, cada membro da comunidade foi instruído 

a escrever seus sonhos e onde gostariam que seu dia-a-dia fosse melhor. 

A terceira etapa é a do Muro das Lamentações. Dessa vez, os jovens receberam folhas 

de papel em forma de tijolo, onde deveriam escrever o que estava impedindo que cada um 

realizasse os sonhos mencionados anteriormente. 

Por fim, foi realizada uma reflexão a respeito de como as dificuldades apresentadas 

poderiam ser superadas para alcançar seus ideais. A comunidade foi conduzida a pensar em 

soluções por si só.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1- Questionário Socioeconômico

A partir do questionário realizado podemos extrair informações sobre a escolaridade, o

acesso e a qualidade da água. No gráfico abaixo 45% dos entrevistados não possuem o Ensino

Médio completo, e os que completaram não ingressaram no Ensino Superior. 

Figura 2- Gráfico a respeito dos dados de escolaridade, identificados pelo questionário 

socioeconômico

.

No gráfico a seguir 66.4% afirmaram que ocasionalmente têm cortes no abastecimento

de água.



Figura 3- Gráfico a respeito dos dados de abastecimento de água, identificados pelo 

questionário socioeconômico.

O que pudemos concluir a partir desses dados é a precariedade de serviços básicos nas 

residências dos membros da comunidade. Além disso, a ausência de egresso no Ensino 

Superior sugere a falta de perspectiva profissional e de incentivo educacional.

Além dos dados apresentado em gráfico, também foi possível verificar que dos 20 

entrevistados, 14 já haviam trabalhado ou trabalham atualmente para complementar a renda 

familiar, o que ratifica a conclusão anterior.

2- Árvore dos Sonhos

Diante da metodologia realizada, foram obtidos resultados a respeito dos sonhos e 

carências dos jovens.

Dos 17 entrevistados, 15 sonham ingressar no Ensino Superior, e os demais pretendem

alcançar um emprego estável. Oito deles acreditam que a baixa renda seja um fator limitante 

para alcançar seus objetivos e três acreditam que a limitação seja eles mesmos.

Esses dados são necessários para que o projeto possa trabalhar para suprir essas 

necessidades e proporcionar o sucesso em seus objetivos, alinhando a proposta de ação ao 

perfil da comunidade.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste relato, procuramos destacar as metodologias utilizadas para a prospecção da 

comunidade ideal para o Projeto Amana Katu do Time Enactus UFPA. Isso é de extrema 

importância para a eficiência no seu desenvolvimento no futuro, alinhando as necessidades da

comunidade ao objetivo do projeto.

Foi observado ao longo das visitas que os membros da comunidade carecem de 

instrução profissional e perspectiva de futuro, mas também fomos testemunhas de sua força 

de vontade e carisma, o que nos proporcionou um aprendizado mútuo.

Desta forma, pretende-se dar continuidade aos resultados positivos da prospecção da 

comunidade e início das capacitações até que a comunidade seja independente e sustentável.
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