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Resumo 

No Distrito Federal, um coletivo de mulheres, nascido perante o desativamento do segundo 

maior aterro do mundo e o maior da América Latina, espalha a palavra da sustentabilidade pela 

sua comunidade por meio da sua união e pelas atividades realizadas. O presente caso tem o 

objetivo de demonstrar o alinhamento das atividades do Projeto Maria Costura, com a Agenda 

2030 de Desenvolvimento Sustentável, aprovada pela ONU em 2015. Os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, essencialmente o 5, 8, e 10, dispostos dentro da Agenda 

apresentam-se como mensuradores das atividades do coletivo frente às metas globais, 

demonstrando assim um movimento de empoderamento e impacto socioambiental promovido 

pela Sociedade Civil local em consonância com o conceito de desenvolvimento sustentável. 
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

 

Abstract 

In the Federal District, a women's group, born before the closure of the second largest landfill 

in the world and the largest in Latin America, spreads the word of sustainability through its 

community through its union and through its activities. The purpose of this case is to 

demonstrate the alignment of the activities of the Maria Costura Project with the Sustainable 

Development Agenda 2030, approved by the UN in 2015. The Sustainable Development Goals, 

essentially 5, 8, and 10, present themselves as measurers of the activities of the group against 

the global goals, thus demonstrating a movement of empowerment and socio-environmental 

impact promoted by the local Civil Society in consonance with the concept of sustainable 

development. 
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Quando se fala na criação de Brasília é fácil encontrar referências sobre o quão planejada 

foi a cidade. No entanto, essa narrativa geralmente esconde as periferias do foco de análise. O 

presente caso trata sobre a Cidade Estrutural, uma das regiões administrativas de Brasília 

considerada uma das mais carentes em recursos e presença governamental, e que se diferencia 

das outras por dividir espaço com o antigo Aterro do Jóquei, desativado em 2018 pelo Governo 

do Distrito Federal -GDF.  

 Até  meados da década de 90 a região da estrutural não era densamente povoada, Até 

que um movimento, muito comum em diversos lugares do Brasil, começou a acontecer: 

loteamentos em troca de votos (PAVANI, 2009). Essa distribuição de lotes deu origem a 

ocupação em massa da área perto do lixão, dando origemorgiem aRegião Administrativa. Junto 

a esse fenômeno a alta taxa de imigração para o Distrito Federal fez com que o lixão crescesse 

cada vez mais, transformando ele nos anos 2000 em um dos maiores da América Latina.  Em 

2012, com o fechamento do lixão de Gramacho em Duque de Caxias, o lixão da estrutural ficou 

com o título de maior lixão da América Latina, concentrando em sua região administrativa uma 

enorme quantidade de pessoas que ganhavam a vida como catadores. A fama de maior lixão da 

América Latina era um fator que o Governo de Brasília, a capital, semi-utópica e planejada não 

gostaria de ter em seu currículo, logo, em 2018 as atividade do Aterro do Jóquei foram 

encerradas. 

 Logo, a partir de 2018 com a desativação do lixão, a memória local se torna nostálgica 

em relação a existência do Aterro. Tal fato se dá não só pela questão cultural da cidade, mas 

também a dependência econômica que a região tinha atrelada ao Lixão da estrutural. O que 

deve ser exaltado aqui é que apesar de um choque socioeconômico para a formação do local, o 

fechamento em 2018 abriu as portas para algumas oportunidades se desenvolverem no local, 

principalmente ao que tange o empreendedorismo social.  

 Analisando mais alguns dados, vemos que a população da cidade estrutural conta com 

uma maioria feminina. As 20.364 mulheres que fazer parte da população compõe mais de 52% 

da porcentagem total. Ainda analisando os dados, observa-se que a maior parte das pessoas que 

ali residem e trabalham se encontram em idade economicamente ativa, ou seja, entre 19 e 39 

anos, correspondendo a 34.93%. Outro dado importante é de que 73,65% da população local 

corresponde a pessoas pretas e pardas.  

   Com base nos dados acima, percebe-se que mulheres pretas e parda em idade 

economicamente ativa são uma maioria na população do local, além de representarem um pilar 
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importante no ecossistema da região. Pilares não só na questão quantitativa, pois cerca de 49% 

das pessoas residentes no local se encontram em estado civil solteiro além de que cerca de 29% 

dos responsáveis por domicílios são mulheres. Nesse sentido, observa-se que o grupo acima 

citado é responsável por uma parcela considerável da estrutura familiar do local. Nesse sentido, 

empreendimentos que empoderam mulheres são de alta importância na região. Com isso, 

entendemos que é nesse espaço que o Maria Costura se insere com uma proposta inovadora de 

empreendedorismo social.  

 

MARIA COSTURA E A AGENDA 2030 DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O Alinhamento dos Projetos prospectados pela rede Enactus à Agenda 2030 e aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) é de suma importância para a reafirmação 

da comunidade Enactus perante o compromisso de construir um mundo mais justo por meio do 

empreendedorismo social, com o Maria Costura esse alinhamento não seria diferente. Por 

constituir um projeto fundado e gerido por mulheres, o ODS 5 de Igualdade de Gênero se 

destaca como pilar de todo o propósito desse grupo de mulheres, bem como suas submetas 5.a 

e 5.c também justificam sua existência como coletivo feminino na busca por independência. 

5.a Empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 

econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas 

de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as 

leis nacionais; 

5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da 

igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os 

níveis (Brasil, ONU. Agenda 2030, ODS 5, 2015). 

Ao procurar explorar a parte socioeconômica do local, tem um alinhamento também 

muito claro aos ODS 8, mais precisamente as submetas 8.3, 8.4 e 8.5, devido ao trabalho 

executado por elas na confecção e venda de produtos, gerando assim um fluxo de renda interno-

externo mútuo para a comunidade. O Maria Costura faz parte do Coletivo da Cidade - 

organização localizada na Cidade Estrutural (DF) - que apoia a consolidação do grupo de 

mulheres perante a comunidade e atua como meio de circulação do trabalho delas dentro da 

cidade. Além disso, recentemente, o Maria Costura passou a atuar em conjunto com uma startup 

chamada “Rafí” através de contato do time Enactus UnB. Ao conhecer a proposta da startup 

percebemos que se alinhava a proposta das costureiras, a partir daí surgiu a parceria que tem 
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dado muito certo. A startup tem como principal proposta reconstruir peças através de outras 

peças já usadas e descartadas, reafirmando assim o propósito dessa parceria com a questão de 

empreendedorismo e criatividade citada na submeta 8.3 do Objetivo 8. 

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades 

produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, 

e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, 

inclusive por meio do acesso a serviços financeiros; 

8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no 

consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da 

degradação ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas Sobre Produção 

e Consumo Sustentáveis”, com os países desenvolvidos assumindo a liderança; 

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as 

mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e 

remuneração igual para trabalho de igual valor (Brasil, ONU. Agenda 2030, ODS 8, 

2015). 

Por fim, tem-se a adequação a um dos objetivos mais significativos da Agenda, o ODS 

10 de Redução das Desigualdades. Considerando todo o contexto urbano-social do Maria 

Costura, sua correspondência com as submetas 10.1 e 10.2 se destacam como indicadores 

presentes e futuros do desenvolvimento sustentável promovido pelo time Enactus UnB via 

Agenda 2030 na figura de atuação local das mulheres da comunidade. 

10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% 

da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional; 

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 

independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 

econômica ou outra (Brasil, ONU. Agenda 2030, ODS 10, 2015). 

No que tange o impacto gerado pela atuação do Maria Costura na Cidade Estrutural, ele 

se desdobra em muitas frentes e faz delas um ponto central de desenvolvimento social 

sustentável para comunidade.  

Entre tais impactos, temos o ambiental caracterizado pelo reuso de materiais para a 

confecção dos produtos artesanais. Apresentando um histórico de parceria com a Instituição 

Banco do Brasil que fornece lonas usadas em outdoors de divulgação de seus serviços, o Maria 

Costura utiliza esse insumo para a confecção de ecobags e outro derivados de forma 100% 

artesanal, dessa forma promovendo a reciclagem de um material que antes não havia destino 

certo de descarte. 
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Chega-se por fim na questão de mais impacto do projeto. Seu empoderamento social e 

financeiro resultante da atividade de produção e venda dos produtos bem como, da capacitação 

oferecida de volta a comunidade, ainda está abaixo do radar, mas apresenta grande potencial.  

Em relação a resultados mais palpáveis de mensuração, a produção e venda dos produtos 

toma seu ápice no ano de 2018 quando o Maria Costura, já trabalhando em parceria com o time 

Enactus UnB, sai da Cidade Estrutural e chega às feiras de produtos orgânicos de Brasília com 

as ecobags produzidas a partir de banners reutilizados. Um passo arriscado mas que valeu a 

pena principalmente por colocar “no  mapa” o trabalho artesanal do coletivo.  

De qualquer forma, o trabalho mais impactante até agora tem sido o de capacitação para 

comunidade oferecido por elas. Retomando a parceria com a Fundação do Banco do Brasil, o 

Maria Costura se inscreveu e foi contemplado por um edital de ajuda social em que o BB pode 

arcar com a compra de mais máquinas de costura para o coletivo, possibilitando assim o início 

dos ciclo de capacitações e o aumento de forma gradativa de mulheres colaboradoras da causa 

dentro da comunidade. 

Constituindo um dos maiores pontos de atenção do time Enactus UnB, o 

empoderamento social e financeiro do Maria Costura revela-se como um objetivo guia do 

desenvolvimento e execução dos planos de ação propostos, dessa forma todo o  trabalho time é 

direcionado a alcançar tal objetivo. É inegável a força e a liderança que essas mulheres 

representam dentro da comunidade, com isso seu empoderamento social advém não só de um 

trabalho de autoconhecimento mas de uma noção de pertencimento ao meio. E é a partir desse 

comportamento que o empoderamento financeiro manifesta-se como resultante do apreço 

dessas mulheres a comunidade mas, acima de tudo, do ato de enxergar que é preciso que algo 

seja feito para mudar aquela realidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, conclui-se que a atuação do Time Enactus UnB em parceria com o Projeto 

MARIA Costura constitui um exemplo eficaz do mecanismo de implementação bottom-up4 

proposto pela Agenda 2030 da ONU e aprovado pela auditoria do Tribunal de Contas da União 

                                            
4 de baixo para cima. 
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(TCU), exemplificando um alinhamento da comunidade não só com a agenda internacional mas 

com as diretrizes de implementação nacional dos ODS. Desse modo, a reflexão proposta torna-

se clara e volta-se para a observação de uma comunidade local em processo de crescimento a 

partir de uma uma agenda global de desenvolvimento, movimento esse incentivado não só pelo 

Time Enactus UnB mas por toda rede Enactus ao desenvolver e apoiar projetos no âmbito do 

desenvolvimento sustentável. 
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