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Resumo 

O Time Enactus Universidade Estadual Vale do Acaraú atua com o programa "SerTão 

Sustentável" em uma comunidade agrícola localizada no Setor 6, do distrito de Jaibaras, a 10 

km de Sobral-Ceará. O Time abordou a comunidade por meio da metodologia Human 

Centered Design (HCD), observando problemáticas referentes principalmente à gestão de 

resíduos sólidos, efluentes domésticos, à logística de alimentos e inclusão digital. O HCD 

pauta suas ações em 3 etapas: Ouvir, Criar e Implementar, gerando soluções criativas. 

Inicialmente as necessidades da comunidade foram ouvidas por meio de visitas imersivas, 

questionários e rodas de conversa. Em seguida foram propostas soluções inovadoras para as 

problemáticas pautadas nos princípios do HCD: praticabilidade, viabilidade e desejo. 

 

Palavras-chave: método de gerenciamento; inovação; sustentabilidade; empoderamneto; 

desenvolvimento.  

 

Abstract 
 

Time Enactus State University Vale do Acaraú operates with the "SerTão Sustentável" 

program in an agricultural community located in Sector 6, in the district of Jaibaras, 10 km 

from Sobral-Ceará. The team approached the community through the Human Centered 

Design (HCD) methodology, observing problems related mainly to solid waste management, 

household effluents, food logistics and digital inclusion. The HCD method its actions in 3 

stages: Listening, Creating and Implementing, generating creative solutions. Initially the 

needs of the community were heard through immersive visits, questionnaires and talk wheels. 

Innovative solutions were then proposed for the issues based on the HCD principles: 

feasibility, feasibility and desire. 

 

Palavras-chave: management method; innovation; sustainability; empowerment; 

development. 
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INTRODUÇÃO 

O Time Enactus Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA Sobral) atua com o 

programa "SerTão Sustentável" em uma comunidade agrícola localizada no Setor 6, do 

distrito de Jaibaras, a 10 km de Sobral-Ceará. O programa tem por indagações que filhos 

deixaremos para esse planeta e quais os valores e atitudes desejamos multiplicar, levando-nos 

sempre a refletir sobre o desenvolvimento das gerações futuras e construção de comunidades 

sustentáveis a partir da promoção do empreendedorismo social, preservação ambiental e 

empoderamento comunitário, que vai de encontro aos conceitos de desenvolvimento 

sustentável, bastante difundidos atualmente. É coordenado por membros experientes e 

alinhados com os critérios Enactus de desenvolvimento de projetos. 

 UVA Sobral é formado por uma equipe multidisciplinar, composta por membros de 

diversos cursos da Universidade Estadual Vale do Acaraú, com o objetivo de pluralizar as 

decisões e tornar mais eficiente a busca por soluções. Os integrantes são alocados em cinco 

diretorias, Relações Públicas, Recursos Humanos, Financeiro, Projetos e Marketing, 

Presidência e Vice-presidência. O programa possui quatro projetos, Bodega Sustentável, 

Avati, SerTão Tecnológico e Carnaúba.  

A Bodega Sustentável reúne agricultores e artesãos, auxilia no escoamento de 

alimentos, proporciona aumento de renda, valorização da agricultura familiar e 

desenvolvimento econômico. Este projeto também oferece oficinas de controle financeiro, 

diversificação da produção e fabricação de subprodutos, ocasiões em que o os feirantes se 

qualificaram e tornaram-se protagonistas no gerenciamento de seus negócios. O Time também 

está desenvolvendo uma aplicação que possibilitará a compra e venda dos produtos via 

plataforma online, aumentando o número de vendedores e compradores. 

O Avati foi desenvolvido por membros do time da área de Engenharia e Meio 

Ambiente através do Núcleo de Tecnologias Sociais (NTS) para otimizar a utilização de 

recursos naturais. Uma dessas tecnologias implantadas foram as Composteiras Individuais, 

que utilizam materiais de baixo custo para produzir adubo e fertilizante natural por meio da 

decomposição de sobras de alimentos. Com o objetivo de reaproveitar e reduzir o consumo de 

água nas residências, o NTS desenvolveu também dois sistemas independentes que se 

complementam: Avati e CoTy. O primeiro é feito a partir de dois filtros de rocha de diferente 

tamanho, que utiliza a água cinza proveniente da lavagem de roupas e louças, tornando-a 

propícia para o seu reuso. O segundo é o sistema de gotejamento CoTy, que utiliza hastes 
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flexíveis acopladas a uma mangueira e apresenta custo inferior aos sistemas convencionais. O 

Núcleo de Tecnologias Sociais ainda está desenvolvendo um sistema de aquaponia, a fim de 

fortalecer ainda mais a produção de alimentos. Uma cultura de alface hidropônica será nutrida 

por uma água rica em dejetos de peixes criados em um tanque. 

Em parceria com a casa de retiro Mãe da Divina Providência, localizada na própria 

comunidade, e com a Universidade INTA, foi instalado um laboratório de informática para 

oferecer capacitações aos jovens que possuem dificuldades em ingressar no ensino superior e 

no mercado trabalho, por meio de cursos à distância e presenciais, trazendo inclusão digital 

aos moradores do Serrote do Piaba.  

A Casa Carnaúba é um conjunto de iniciativas no âmbito ambiental para as residências 

do local de aplicação do projeto, a fim de otimizar a utilização dos recursos disponíveis. 

Aquelas que adotarem tais práticas receberão um selo de sustentabilidade, chamado de Casa 

Carnaúba, que se refere a uma árvore nativa da região que tem por característica o uso de 

todos os seus insumos. 

O Time abordou a comunidade por meio da metodologia Human Centered Design 

(HCD) ou Design Centrado no Ser Humano, em português, observando problemáticas 

referentes principalmente à gestão de resíduos sólidos, efluentes domésticos, à logística de 

alimentos e inclusão digital. O HCD pauta suas ações em 3 etapas: Ouvir, Criar e 

Implementar, gerando soluções criativas para os principais envolvidos no projeto, a 

comunidade para a qual trabalhamos e acreditamos no desenvolvimento sustentável.   

Inicialmente as necessidades da comunidade foram ouvidas por meio de visitas 

imersivas, questionários e rodas de conversa. Em seguida foram propostas soluções 

inovadoras para as problemáticas pautadas nos princípios do HCD: praticabilidade, 

viabilidade e desejo. As soluções propostas foram aprimoradas por meio de feedbacks da 

comunidade, respeitando sempre os pilares do desenvolvimento sustentável. Após essa etapa, 

as soluções foram implementadas e posteriormente monitoradas pelo time, a fim de garantir 

seu êxito na resolução das problemáticas. 

 

OBJETIVOS 

 Relatar a experiência de membros do Time Enactus UVA Sobral na aplicação do 

Human Centered Design em benefício do desenvolvimento sustentável de uma comunidade 

no interior do Ceará. 
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METODOLOGIA 

 Quando se deseja aplicar um novo projeto, avaliar o que está em andamento e/ou 

iniciar uma atividade, sempre levamos em consideração os anseios e desejos de quem está no 

centro do nosso programa, a comunidade. O time desenvolve suas ações com base no Human 

Centered Design. Na primeira etapa, Hear (Ouvir), observamos o cotidiano das pessoas que 

vivem na comunidade, buscando pontuar seus problemas, anseios, sonhos e dificuldades, 

além de também ouvir suas histórias. Nessa fase são realizadas visitas imersivas, 

questionários de caráter qualitativo, para entendimento profundo, e rodas de conversa, a fim 

de estabelecer um vínculo time-comunidade. Os participantes do projeto sentem-se acolhidos, 

relatam suas dificuldades diárias, mostram seus locais de trabalho e particularidades do dia a 

dia.  

Na segunda etapa, Create (Criar), são propostas as soluções para as problemáticas 

identificadas. Há uma fase inicial de ideação, onde são discutidas todas as possíveis soluções, 

de caráter avaliativo, para identificar como a comunidade reage às soluções propostas. Logo 

após são definidos os recursos necessários para realizar as ações, estabelecendo assim quais 

soluções são viáveis ou não. O último estágio dessa etapa é ouvir o feedback da comunidade 

sobre as soluções propostas, com o objetivo de adequar a o resultado à realidade da mesma, 

bem como de tornar as decisões participativas. Ao consultar quem está no centro do 

programa, há a consolidação dos participantes como membros ativos e atuantes para a 

mudança da realidade em que vivem.   

Na última etapa, Deliver (Implementar), as soluções escolhidas são implementadas, 

inicialmente como protótipos, para que seus resultados iniciais sejam monitorados, discutidos 

e melhorados; e finalmente como soluções definitivas, que serão geridas pela própria 

comunidade.  

Para organizar todas as ações e atividades envolvidas utiliza-se também o 5W2H, 

ferramenta de gestão que soluciona problemas, destrincha atividades e auxilia nas tomadas de 

decisões, aliado a um sistema de metas de curto, médio e longo prazo, com datas específicas 

alinhadas com a comunidade. Todas as metas são acompanhadas de indicadores, para que 

sejam medidos os desempenhos coletivos e individuais das soluções. Esses indicadores são 

divididos em quantitativos, que medem os números e resultados numéricos, e qualitativos, 

que medem o grau de satisfação dos envolvidos.  
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RESULTADOS 

O empoderamento é o mais alto nível de impacto e depende do grau de 

comprometimento e interesse dos membros da comunidade. Ter a comunidade no centro do 

programa proporciona total envolvimento em todas as etapas até o nível de desenvolvimento 

que se deseja alcançar. 

Ouvir em essência proporciona a criação de um vínculo forte entre os alunos Enactus e 

os beneficiados pelas ações a serem desenvolvidas; ao se darem conta de que participaram 

desde o  início de todas as etapas de criação das ações, os membros passam a perceber a sua 

importância para o desenvolvimento da localidade que vivem, tornam-se mais ativos e passam 

a usufruir dos benefícios  das ações que escolheram e ajudaram a construir  trazem para as 

suas vidas.  

O HCD mostra-se efetivo e essencial para o sucesso das ações do time Enactus UVA 

Sobral. A experiência da aplicação e o acompanhamento dos desdobramentos e resultados me 

proporcionou refinar ainda mais o olhar diferenciado e holístico, que deve ser direcionado aos 

beneficiados ao se buscar entender integralmente todos os fenômenos. É notável a diferença 

que alunos Enactus fazem em suas graduações, sempre mais ativos, mais preparados e mais 

humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização das fases do Human Centered Design, o Time assume o desafio 

de buscar o envolvimento dos seus membros na aplicação dos questionários, rodas de 

conversas e visitas imersivas, e espera que a comunidade possa contribuir e relatar seus 

anseios e sonhos.  

Consideramos, sem dúvida que o grande "facilitador" da boa relação entre Time e 

beneficiados são os momentos de troca de informações, aprende-se muito com as experiências 

de quem já viu e conhece muito mais do que nós. Os membros se sentem mais próximos e 

mais capazes de mudar aquela realidade, os moradores passam a confiar no potencial do 

trabalho a ser desenvolvido, pois foram eles que ajudaram a construir.  

A problematização melhora os processos de trabalho, é participativa, cooperativa, e 

exige um percentual elevado de tempo gasto com atividades de ordem prática. Conhecer as 

particularidades do público que se trabalha, a sua trajetória, os membros de sua família e suas 
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limitações permite desenvolver soluções adaptadas e realistas, e a margem de erro no 

desenvolvimento do projeto é menor.  

O conjunto de elementos que se levantam ao iniciar ou avaliar um projeto em 

andamento pedem destreza ao ser apreciados. O HCD mostrou-se perfeitamente aplicável 

quando o objetivo ou a finalidade do projeto é ter as pessoas como centro das ações a serem 

desenvolvidas, este método de gerenciamneto possibilita o desenvolvimento, estreita laços e 

aperfeiçoa as habilidades dos alunos Enactus envolvidos.  

 


