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O projeto Geração de renda com ética, técnica e estética é fruto de uma
parceria entre o Centro Universitário Ritter dos Reis e comunidades da
Vila Grande Cruzeiro, representadas pelas Organizações Civis Maria
Mulher (Organização de Mulheres Negras, Movimento de União, Paz e
Justiça Social). A população da Vila Grande Cruzeiro, que se situa entre
os bairros Santa Tereza e Teresópolis e constitui-se de um conglomerado
de 29 vilas, tem como características o reduzido nível de escolaridade e a
exclusão do mercado formal de trabalho, fatores que a colocam em
situação de vulnerabilidade social. Através do Programa Institucional
Comunidades Urbanas,  o UniRi t ter  tem buscado apoiar  estas
comunidades ao propor iniciativas para minimizar e superar estas
dificuldades. A primeira fase deste projeto constituiu-se de estudo para
identificar potenciais alternativas de geração de renda. Tendo em vista a
existência de espaço de convivência equipado com algumas máquinas
industriais de costura, na sede da ONG Maria Mulher, o desenvolvimento
e a produção de vestuár io e acessór ios para comercial ização
configurou-se como uma primeira proposta de trabalho.  A partir desta
definição, foram realizados cursos e oficinas de aprendizado e
aprimoramento de técnicas de costura e estamparia. Algumas mulheres
que se identificaram com a atividade iniciaram a produção de sacolas de
tecido, sob encomenda, apoiadas pelo conhecimento acadêmico de
estudantes dos cursos de graduação em Design e Administração. Em
2008, o grupo de costureiras confeccionou 400 sacolas para a IV Semana
de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (SEPesq) do UniRitter, bem
como alguns modelos para a ONG Maria Mulher. Uma nova encomenda
para o evento de 2009 está em processo de produção. Dando suporte à
proposta de comercialização, foi elaborada a logomarca da grife Odoyá,
que representa o grupo de trabalho. Espera-se, como conseqüência da
consolidação desta equipe, a formação de uma cooperativa cujo intuito
não se restrinja somente à constituição jurídica, mas possa ser,
sobretudo, uma importante instância para a socialização e a multiplicação
dos saberes e experiências construído durante esta trajetória. No sentido
de ampliar as possibilidades de geração de trabalho e renda iniciou-se,
neste ano, o estudo para o desenvolvimento e a produção de novos
produtos para comercialização: jogos didático-pedagógicos. Para a
viabilização da proposta, torna-se necessário agregar a serigrafia às
técnicas de costura e estamparia já utilizadas até o momento. Isto
significa, também, incluir novos indivíduos ao grupo atualmente em
atividade, bem como buscar assessoramento junto ao curso de



Pedagogia do UniRitter, através do auxílio de professores das mais
diversas especialidades. Este embasamento teórico é essencial à
concepção de materiais lúdicos que desafiem o raciocínio respeitando o
processo cognitivo específico de cada faixa etária. Inicialmente, os jogos
serão concebidos com foco em Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, sendo testados experimentalmente em escolas
antes da etapa de produção em série. Os resultados acumulados até o
momento, embasados na constante articulação entre os saberes
acadêmicos e os saberes práticos das comunidades, estimulam a
continuidade do percurso. Se, ao provocar reflexão, conseguir gerar
consistente mudança nos grupos envolvidos, será possível comprovar o
verdadeiro papel social das instituições de ensino.


