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Resumo

O presente texto tem como objetivo relatar a história do Projeto Nidus da Enactus UFU, da 

cidade de Uberlândia, cuja atuação se centra em uma comunidade de imigrantes haitianos que 

não possuem proficiência no idioma do novo local, o português. Isto lhes traz consequências 

negativas e partindo da análise desse problema idiomático, foi avistado nela a principal causa 

da comunidade não se ver com um mínimo de dignidade esperada. Assim, o projeto foi 

instaurado com o objetivo de propor aos haitianos, novos cidadãos uberlandenses, um impacto

positivo e melhores condições nesta nova chance que encontram no novo país.

Palavras-chave: empreendedorismo social; dignidade; imigração; políticas pública.

Abstract

The purpose of this article is to report the history of the Nidus Project of Enactus UFU, in the 

city of Uberlândia, whose work focuses on a community of Haitian immigrants who do not 

have proficiency in the language of the new place, Portuguese. This brings them negative 

consequences. And starting from the analysis of this idiomatic problem, was seen in it the 

main cause of the community not being seen with a minimum dignity expected. Thus, the 

project was set up with the aim of proposing to Haitians, new Uberlandia citizens, a positive 

impact and better conditions in this new chance that they find in the new country.

Palavras-chave:  social entrepreneurship, dignity, immigration, public policies

INTRODUÇÃO

Com anseios de impactar a sociedade de Uberlândia e região de modo social, ambiental e 

econômico, alunos da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de Relações 

Internacionais e Economia, decidiram fundar um time Enactus para esse campus. Na vontade 

de empoderar pessoas com suas ações voluntárias, os poucos membros na época se dividiram 
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para buscar lugares que recebessem dados de situações e que pudessem auxiliar a identificar 

onde eles entrariam em contato com sua primeira comunidade.

O primeiro local que foi de grande ajuda para identificação da comunidade foi a Prefeitura 

Municipal. Esse local foi indicado como uma fonte muito boa de buscas pelos professores que

admiravam o entusiasmo dos alunos, como alguns processos públicos, ao chegar na prefeitura 

o time foi redirecionado a vários setores e cargos diferentes, pensando que não teriam bons 

resultados ali e já pensando em quais outros lugares de assistência poderiam ir, no último 

setor da prefeitura que os mandaram foi o do CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social) onde uma assistente social os atendeu e contou sobre os imigrantes haitianos que 

passavam ali pedindo ajuda. Muito interessados na causa, o time perguntou da viabilidade de 

se conhecer essas pessoas e o encontro foi marcado.

Para a primeira visita à comunidade foi elaborado um simples questionário para nortear as 

perguntas e conseguir entender as verdadeiras necessidades dos imigrantes e se eles estariam 

dispostos a participar caso houvesse um projeto. O local escolhido pela assistente social foi o 

local onde eles moravam, uma casa no bairro Custódio Pereira em Uberlândia, onde viviam 

cerca de 6 pessoas no mesmo local. A visita foi guiada pela assistente social do bairro que 

tinha um maior contato com eles. O imigrantes, de origem haitiana mostraram grande 

interesse de participar de qualquer projeto social que envolvesse aulas de português, sua 

maior dificuldade.

BIEN VENI

Após a visita, o time ficou muito comovido com a situação em que eles se encontravam e, 

com o ânimo para fazer projetos que estavam, sendo esse o primeiro projeto do time, a 

primeira equipe do projeto se reuniu e começou a elaborar ações para tornar melhor a vida 

daqueles imigrantes que acabaram de conhecer. O principal ponto era atender a necessidade 

tão pedida que era a de aprender o português, porém o time também notou outras 

necessidades, como o não saber das leis e dos direitos que tinham, de que eram injustiçados 

na procura do trabalho por serem imigrantes e tinham problemas em se familiarizar com a 

cultura. Vendo tudo isso foi elaborado alternativas de melhoria e marcado uma segunda visita 

para apresentar o que foi pensado a comunidade.
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“Era uma casa escondida no fim da rua, quando entramos tinham vários 
homens morando todos juntos e apenas um veio falar com a gente. Apenas 
ele entendia e falava um pouco de português.” (Júlia, Membro da Enactus 
UFU na época de início do projeto).

O time dividiu o planejamento do projeto inicial em  5 partes para serem aplicadas simultânea

ou separadamente: aulas de português; formação cidadã; capacitação profissional; cultura e 

socialização; divulgação. Estas etapas foram estabelecidas para melhor atender as 

necessidades da comunidade possibilitando um vínculo com o time que no caso dos 

imigrantes é de extrema importância, pois são um povo carente sofrendo grandes injustiças 

todos os dias e dificilmente podem confiar em pessoas sem intenções de usá-los apenas.

Até o fim do segundo semestre de 2015, período de 6 meses de projeto, foram executadas das 

5 partes apenas duas:aula de português e divulgação. As aulas ocorriam de segunda e sexta na 

Escola Estadual João Resende, no bairro onde a casa dos imigrantes moravam. É um local 

próximo o suficiente para eles irem a pé as aulas e sendo uma escola estadual o time teve 

maior abertura para conseguir uma sala onde as aula aconteceriam. Além dessa parceria, o 

time também fez outra parceria com os estudantes de Letras e Pedagogia da Universidade 

Federal de Uberlândia, onde formaram um pequeno grupo que se dividia para ministrar as 

aulas. Na área de divulgação foi criado uma página no Facebook, o nome do projeto “Bien 

Veni” (que significa “bem vindo” em crioulo haitiano)  e uma logo, assim como uma 

entrevista para o jornal local foi publicada neste período.

Até o final do ciclo 2015/2016 houve uma integração entre os membros do time e os haitianos

no Parque do Sabiá durante uma tarde, onde todos se divertiram, se integraram com jogos, 

conversas, caminhada e comidas típicas. Atividades assim estreitaram a relação do time com a

comunidade transmitindo confiança de que tudo que lhes foi apresentado será cumprido. As 

aulas continuavam acontecendo,  porém os membros nem sempre podiam ir às aulas e com a 

mudança de gestão e não sendo mais o único projeto da Enactus UFU o projeto não caminhou

para suas próximas etapas.

NIDUS

Durante o ciclo 2016/2017 houve reuniões do projeto para realizar  tentativas de 

reestruturação das atividades, porém muitos contatos se perderam nesse caminho e não se 
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sabia ao certo o rumo do projeto neste tempo. Tentativas de voltar a visibilidade do projeto e 

seguir suas próximas etapas aconteceram, pois houve novamente a mudança da logo (ainda 

não a atual) e a mudança mais drástica, o nome. Nidus, atual nome do projeto, vem sendo 

mantido desde então. Nidus quer dizer ninho em crioulo, língua nativa do Haiti, com isso a 

equipe do projeto quis levantar os ânimos dos membros a se tornarem mais engajados e irem 

na busca de informações que pudessem ajudar a norteá-los novamente nos caminhos do 

Nidus.

O Nidus só foi começar a se desenrolar no início do ciclo de 2017/2018 (atual) onde, 

novamente, a partir da mudança de diretores e gerentes, esses dois grupos unindo forças para 

buscar as informações necessárias para se fazer um novo primeiro contato com a comunidade 

e por em prática todo o projeto, pode se tornar realidade. E assim, durante esse ciclo, o time 

Enactus UFU vem sendo lembrado como era o primeiro projeto criado pelo time, assumindo 

as responsabilidades necessárias e abrindo portas para uma nova visão do que se conhecia do 

Nidus. 

Nessa nova repaginada, ocorreu a mudança de logo e a criação de uma nova página de 

Facebook e de Instargram. Fizemos a primeira visita, desta vez na escola, reunimos 

novamente a comunidade e ouvimos suas necessidades que se mantinham as mesmas, aulas 

de português. Notamos também necessidades outrora documentadas pela primeira equipe 

como: necessidade de direto e deveres e necessidade de se entender a cultura do Brasil; pontos

que entraram para os objetivos do projeto. Os imigrantes sempre muito receptivos não tiveram

dificuldade de aceitar o projeto de novo, contando também por ser um grupo mais recente no 

Brasil, mas os que já tinham participado do projeto, ainda não conseguiam se desprender de 

nomes antigos que marcaram suas vidas por meio do projeto e isso foi trabalho com muito 

carinho e atenção com a comunidade de imigrantes. 

Hoje, diferente de quase 3 anos atrás, o foco das parcerias do projeto mudaram. No Nidus as 

parcerias que temos são para capacitação dos membros para que possam dar as aulas, sem 

depender de outros para esse serviço e mantendo total contato com a comunidade e a parceria 

com a Comissão dos Direitos Humanos da OAB Uberlândia que vem auxiliando na busca de 

dignidade e igualdade, também nos capacitando para transmitir o conhecimento intuitivo que 

temos da nossa legislação. 

A reestruturação do projeto não visa mais vários pontos que dependem além da equipe do 

Nidus. Atendendo mais de 15 alunos semanalmente na mesma escola, visamos sua dignidade  
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e a chance que tiveram de vir para o Brasil construir uma nova vida. Buscamos que se sintam 

a vontade com seus direitos resguardados, auxiliando para que isso ocorra da melhor forma 

possível, entrando em contato nós mesmo com eles e com suas necessidades vivendo 

diretamente suas dificuldades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto visa empoderar a comunidade uberlandense de imigrantes haitianos do 

bairro Custódio Pereira e a outros da cidade de Uberlândia que possa interessar as aulas de 

português e por meio das aulas o time visa causar impactos sociais, ambientais e econômicos. 

Impactos sociais, incluindo os imigrantes de volta a sociedade, desta vez brasileira, ensinando

nossa cultura e transmitindo nossos valores; Ambientais, ensinando por meio das aulas ideias 

de sustentabilidade e gestão ambiental e servindo como exemplo durante as atividades; e 

Econômicas, pois com o ensino da língua portuguesa e seu aprendizado efetivo, as chances 

ques o imigrantes tem no mercado de trabalho são maiores. Nisso o Nidus se encaixa no tripé 

de padrões de projetos Enactus e impacta a vida da comunidade de maneiras únicas para cada 

membro.

Todo o processo para chegar até onde o Nidus é hoje, sendo reconhecido em diversos 

meios da cidade de Uberlândia e conseguindo se superar cada dia, com cada vez mais alunos e

cada vez mais alunos impactados se deve a resiliência de nunca desistir de empoderar vidas 

através do movimento estudantil e nunca se deixar abater por não ser a área do seu curso ou 

você ser apenas um estudante. Todo esse conhecimento e trajetória é vivido e passado de 

equipe para equipe, visando não perder a essência de luta que aprendemos com aqueles que 

deixaram seu país e vieram sem apoio algum sobreviver no nosso país e o mínimo que 

podemos fazer é acolhê-los e torná-los mais felizes onde estão agora.


