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Resumo 

O respectivo relato de experiência tem o objetivo de expor as primeiras vivências realizadas 

em campo através do projeto “Botão Verde: a arte de preservar” proposto pelo time Enactus 

Faculdade Vale do Salgado - FVS. Apresenta vivências realizadas na comunidade do Gama, 

na cidade de Icó – CE, relatando visitas à casa de uma moradora importante e conhecida 

dentro da comunidade, que nos levou a conhecer uma ONG que se localiza no Conjunto Delta 

na mesma cidade. Visitar o campo nos abriu um novo espaço para atuar e levar o projeto para 

outra comunidade, essa em estado de vulnerabilidade, onde a atuação será realizada atingindo 

não só o processo de conscientização ambiental e criação de hortas, mas também um trabalho 

multifatorial no trabalho com as famílias, as crianças/alunos e professores. 

 

Palavras-chave: relato de experiência; projeto; comunidade; ONG; conscientização 

ambiental. 

 

Abstract 

The respective experience report has the objective of exposing the first experiences realized in 

the field through the project "Green Button: the art of preserving" proposed by the team 

Enactus Faculdade Vale do Salgado - FVS. It presents experiences in the community of 

Gama, in the city of Icó - CE, reporting visits to the house of an important and well - known 

resident in the community, who took us to know an NGO that is located in Conjunto Delta in 

the same city. Visiting the field opened a new space to act and take the project to another 

community, in a state of vulnerability, where the action will be accomplished reaching not 

only the process of environmental awareness and gardening, but also a multifactorial work in 

the work with families, children / students and teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

O respectivo relato tem a finalidade de expor as primeiras vivências realizadas no 

campo como prática transformadora individual e social através do projeto “Botão Verde: a 

arte de preservar” proposto pelo time ENACTUS Faculdade Vale do Salgado - FVS, no 

município de Icó – CE. O projeto exprime o desejo de formar uma rede mútua de preservação 

através da educação, desta forma trazendo benefícios aos envolvidos através da 

conscientização visando a atuação para impactar a comunidade através do exercício do fazer, 

que se desenvolve através da sistematização das ações do programa. 

O projeto visa incrementar a renda das famílias através do cultivo de hortaliças 

orgânicas, estimulando o sistema de produção que favorece o bem-estar e saúde dos 

produtores e o incentivo de alimentação mais saudável na comunidade para a segurança 

alimentar, com um processo de conscientização e responsabilidade social diante do fazer 

gerando a continuidade efetiva do projeto.  

O relato de experiência apresenta vivências realizadas na comunidade do Gama, na 

cidade de Icó – CE, relatando visitas à casa de uma moradora importante e conhecida, que nos 

levou a conhecer uma ONG que se localiza no Conjunto Delta na mesma cidade. Articulando 

observações do lugar visitado com teorias cientificas, propondo um trabalho com um 

embasamento teórico-prático.  

O trabalho com a comunidade possibilitará a transformação social dos sujeitos 

envolvidos com o projeto, proporcionando a tomada de consciência acerca do que estamos 

realizando e construindo, mobilizando reflexões sobre a localidade e o poder que a atuação de 

um grupo de discentes tem dentro do campo comunitário, levando o sujeito a pensar em novas 

possibilidades, melhores propostas e valorização das ações para o bem-estar social e 

qualidade de vida.  

1. Conhecendo o Projeto. 

O “Botão Verde: A arte de preservar” é um projeto do Time Enactus Faculdade Vale 

do Salgado – FVS, em parceria de ações executadas na Escola Profissional Deputado José 

Walfrido Monteiro, localizada na comunidade Gama do município de Icó-CE e nas 

residências de três famílias da área circunvizinha da Escola Profissional mencionada 

anteriormente. O objetivo do projeto é incrementar a renda das famílias da comunidade Gama  
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do município de Icó-CE, através do cultivo de hortaliças orgânicas, estimulando o sistema de 

produção que favorece o bem-estar e saúde dos produtores e o incentivo de alimentação mais 

saudável na comunidade para a segurança alimentar. 

 As três famílias as quais foram assistidas pelas ações e atividades do programa 

possuem uma renda média baixa, constituídas em média de seis pessoas, vivendo da plantação 

de alguns alimentos, mas não possuem informações sobre novas tecnologias e/ou tipos de 

irrigação que possa trazer um menor impacto ambiental e reaproveitar o resto de alimentos 

como fertilizantes. Estas famílias também são vulneráveis com relação às doenças causadas 

pela exposição de radiações solares, e não possuem uma assistência preventiva com relação a 

orientação das melhores formas para que possam ter qualidade de vida. 

 A Escola Estadual de Educação Profissional Deputado José Walfrido Monteiro é uma 

escola de ensino médio em tempo integral que se localiza no conjunto Gama na cidade de Icó-

CE, atendendo 529 alunos distribuídos em 4 cursos técnicos: agronegócio, finanças, 

informática e mecânica. Temos parceria com o curso de Agronegócio, em que os alunos e 

professores irão prestar assessoria técnicas às famílias que residem próximo à escola. Sendo 

que o projeto nos impacta positivamente, nos possibilitando a articulação de conhecimentos 

práticos aos ensinamentos teóricos e realizando trocas de saberes, através da 

interdisciplinaridade. 

 O projeto exprime o desejo de formar uma rede mútua de preservação através da 

educação, desta forma trazendo benefícios a todos os envolvidos através da conscientização 

para a utilização de recursos naturais disponibilizados para a comunidade. O Programa Botão 

Verde almeja impactar a comunidade através do exercício do fazer, e este “fazer” vem através 

da sistematização das ações do programa, para que possam gerar impacto nas comunidades 

atendidas. 

Para as ações do programa Botão Verde foram levantados inicialmente os dados dos 

participantes do projeto através de reuniões/encontros agendados, e para estas reuniões estão 

incluídos também as parcerias e os beneficiados do projeto (escolas, famílias e alunos). 

Também sobre a implantação das hortas nas famílias e escolas, a metodologia utilizada é de 

trabalho em grupo.  

 

1.1. Uma experiência das primeiras ações do projeto na comunidade Gama.   
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Foram feitas visitas na comunidade Gama do município de Icó-CE, juntamente com 

alguns alunos do projeto Botão Verde e o Professor orientador do respectivo projeto. 

Descobrimos através do trabalho com as famílias uma residência de uma moradora muito 

querida logo nas primeiras visitas no local. A mesma é considerada a responsável por mediar 

a interação conosco e as outras famílias da comunidade, por ser conhecedora do território e ter 

afeição aos moradores vizinhos. Percebemos que essa família poderia ser a ponte para nos 

auxiliar nas possíveis ações e assim facilitar nossa prática para que levássemos resultados e 

qualidade de vida para as mesmas. 

Inicialmente, fomos acolhidos e logo fomos conhecer o espaço para fazer o 

planejamento das ações. Se pensou na possibilidade de realizar trabalhos no espaço da própria 

residência para a implementação das hortas. Para essa ação foi encontrada algumas 

necessidades e desafios a serem considerados, dessa forma, poderíamos trabalhar de forma 

construtiva e avançar nos impactos sociais e ambientais gerados. Os desafios foram: 

vulnerabilidade, falta de assistência técnica, falta de conhecimentos teóricos, desmotivação e 

falta de comunicação. Esses fatores nos fizeram refletir sobre as necessidades humanas e 

sociais, aos quais articulam com as atitudes e conscientização acerca dos aspectos ambientais 

e também econômicos. 

Vale ressaltar que foi nas visitas à comunidade que foi percebido esses desafios e 

necessidades. Dessa forma, o grupo percebeu que o diálogo com a família seria essencial no 

processo de construção do projeto. Foi através da fala dos sujeitos que obtivemos as 

informações relevantes acerca da dinâmica familiar e também do contexto social da 

localidade para enriquecer as práticas do grupo. Foi, então, possível compreender uma nova 

forma de um fazer naquele espaço, focando em um trabalho de conscientização e 

empoderamento dos sujeitos impactados para uma preservação das hortas e cuidado e assim 

gerar um incentivo de alimentação mais saudável e autonomia para incrementar suas rendas.  

 O processo de conscientização permite uma apropriação crítica que impulsiona os 

sujeitos a serem transformadores do mundo. O empoderamento comunitário se articula com a 

participação social através da conscientização, assumindo assim um maior controle acerca dos 

aspectos pessoais, ambientais e socioeconômicos. Dessa forma, tal empoderamento diz 

respeito à organização grupal para enfrentar dificuldades vividas, proporcionando a 

participação social em tomadas de decisões para a busca de melhores condições de vida 

(ROSO; ROMANINI, 2014). 
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Vale ressaltar, que para a iniciativa de querer trabalhar o empoderamneto dos sujeitos 

precisaríamos buscar embasamentos teóricos e compreender a identidade de lugar e o 

sentimento de pertencimento dos mesmos. A Psicologia Ambiental é definida pelo estudo das 

relações recíprocas entre as pessoas e o ambiente, que se interessa pela “identidade de lugar”, 

a partir do sentimento da vinculação do ambiente para a sua construção identitária. Essa 

identidade é construída desde os espaços de pertencimento e vivência, possibilitando a 

transformação do lugar em busca de satisfação (CAVALCANTE; ELALI, 2011). 

 Foi através do contato com as famílias e as vivências iniciais que absorvemos 

conhecimentos por meio da educação popular, respeitando sua realidade social, política e 

econômica. E foi a partir da iniciativa do projeto que se pensou na troca de experiência e 

saberes, bem como os possíveis impactos sociais e ambientais em consequência da nossa 

prática. É relevante trabalhar com temas de sustentabilidade e responsabilidade social para 

aprimorar o saber-fazer enquanto instituição acadêmica e comunidade.  

A responsabilidade social e ambiental se articula com a definição de desenvolvimento 

sustentável. De acordo com Silva et al. (2009), toda organização depende da satisfação da 

sociedade e da mesma forma a sociedade necessita da organização para seu crescimento e 

assim cumprirem seus papeis com a responsabilidade social. Dessa maneira, deve-se criar o 

compromisso de valores e condutas para as empresas, instituições e sociedade para que 

resultem na melhoria da qualidade de vida e preservação, sob aspectos ético, ambiental e 

social.   

 A partir do diálogo com as famílias, e da responsabilidade social da interação entre 

famílias, comunidade e instituição descobrimos uma Organização Não Governamental de 

ensino desenvolvendo atividades de cunho extremamente relevante diante da realidade em 

que a comunidade vive. A ONG fica localizada no centro de uma comunidade que há um 

tempo, foi construída pela prefeitura municipal de Icó e se configura por um conjunto de 

casas em uma localidade afastada da cidade, no Conjunto Delta. Essa construção 

desenvolveu-se durante anos, tornando uma grande comunidade com casas de estrutura 

arquitetônica repetida. Porém, ninguém foi direcionado a morar nesse lugar e por isso 

militantes de causas dos “sem terra”, junto com moradores de rua, e muitas outras pessoas 

com seus motivos contextuais invadiram essas casas e assim começou a desenvolver-se uma 

comunidade.  
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Fomos direcionados a essa instituição de ensino, nomeada como ONG Projeto 

Ajudador, onde muitos fatores foram apresentados, como: vulnerabilidade social, necessidade 

de apoio externo com alimentação, materiais e ajudantes. A ONG não funciona apenas como 

uma Escola tradicional, mas também com atendimentos de enfermeiros, médicos e dentistas 

de forma voluntária. A ONG atende as crianças da comunidade, sendo criada pela iniciativa 

de uma família que percebeu uma questão diante aquelas crianças que viviam nas ruas com 

suas inquietações procurando coisas para fazer. 

Uma crise materializa-se na vida de grande parte da população que é atingida 

diretamente pela ineficácia ou inexistência de políticas públicas Pereira e Gomes (2005) 

apontam: escolas públicas funcionando em condições precárias, hospitais sem condições de 

atendimento, são famílias desassistidas, morando sem saneamento básico e tampouco o 

mínimo de condições de uma vida humanamente decente; são milhares de crianças e 

adolescentes que buscam, nas ruas, sua sobrevivência, como resultado da inexistência de 

programas de assistência sociais que permitam uma estabilidade social a essa população 

carente.  

Existem aspectos poderosos que constituem nossa sociedade, aspectos importantes 

como pobreza, fome, miséria, exploração e violência, apontado por Guareschi (2000). 

Enquanto, resiste e perpetua uma ordem social que deve ser radicalmente questionada. 

Questionada quanto às condições históricas e reprodução, quanto aos efeitos catastróficos e o 

que produz na vida de centenas de milhares de pessoas e também seus efeitos simbólicos.  

Na visita, conhecemos o funcionamento do lugar, o público atendido, a família que 

iniciou a ONG, e logo direcionamos o projeto do Botão Verde como uma extensão a essa 

comunidade, no mesmo sentido de conscientização ambiental, trabalho comunitário, 

voluntário, com um fator importante na produção de desenvolvimento comunitário juntamente 

com pessoas em estado vulnerável ante a desigualdade social que perpetua o âmbito amplo da 

situação social. 

Para esse trabalho comunitário tivemos a ideia de agregar a interdisciplinaridade para 

realização de atividades na própria ONG. Alunos dos cursos de enfermagem, serviço social, 

educação física e psicologia seriam fundamentais para desenvolver ações voluntárias através 

de um compromisso social. 

A professora da disciplina de Psicologia Social da Faculdade Vale do Salgado, entrou 

em contato com o Projeto ajudador e em seguida com a equipe do time Enactus para  
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promover parcerias e realizar atividades junto com os alunos da disciplina. Os mesmos 

fizeram uma visita à comunidade para também conhecer e pensar na melhor forma de unificar 

os objetivos comuns que seriam de ajudar e assistir os sujeitos. Dessa forma, foi criado grupos 

para trabalhar com diferentes vertentes: crianças, professores e famílias. O que pretendemos é 

focar em práticas multiprofissionais e intersetoriais e a partir disso poder gerar resultados 

positivos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O projeto Botão Verde possibilitou a iteração entre família, instituição e a 

Organização Não Governamental, ao qual foi através deste que descobrimos o Projeto ONG 

Ajudador. Uma das famílias, cuja moradora foi à ponte que nos ligou aos responsáveis pela 

ONG foi essencial para conhecer outras realidades, além do trabalho fantástico e diferencial 

que os mesmos empenham. Apesar da situação de vulnerabilidade que estas famílias se 

encontram percebemos a vontade de transformação de suas realidades, mesmo com a falta de 

recursos e assistência. 

O diálogo e a troca de saberes com a comunidade contribuíram para construir e 

desenvolver nossas práticas, podendo assim gerar transformações nos sujeitos a partir de 

trabalhos multiprofissionais e interdisciplinares. Existem ainda alguns desafios, ao qual 

dificulta o processo, porém é o que nos impulsiona a querer fazer e levar melhores resultados 

tanto para o grupo organizador como os que se beneficiam do projeto, ou seja, a comunidade. 

As praticas dentro da ONG não seriam apenas voltadas as hortas e pratica ambiental, o 

trabalho irá estender até as pessoas que contribuem para o funcionamento da ONG, em três 

esferas, nas famílias que colocam seus filhos nesse novo âmbito, nos professores que 

transmitem seus conhecimentos, e aos alunos, as crianças que ali frequentam.   
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