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Este trabalho tem como objetivo relatar a caminhada do Grupo de
Artesãs da Barra - GAB, que encontrou no trabalho artesanal uma alternativa
de geração trabalho e renda, preservação ambiental e protagonismo, se
reconhecendo enquanto sujeitas em uma sociedade exclusora.

Devido às altas taxas de mortalidade de tartarugas marinhas,
ocasionadas pela captura acidental na pesca e ingestão de resíduos sólidos, o
Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental - NEMA desenvolveu o
projeto “Tartarugas Marinhas no Litoral Sul do Rio Grande do Sul”, onde, além
de buscar o engajamento da comunidade na conservação das tartarugas
marinhas, desenvolveu atividades para geração de alternativas de trabalho e
renda, envolvendo e valorizando as mulheres da Barra. A partir destas
atividades, em 2005, foi formado o GAB, que retrata em seus trabalhos animais
marinhos e atrativos turísticos da região e procura transmitir a valorização e a
conservação da sua cultura e da biodiversidade do lugar onde vive. O grupo
recebe a assessoria semanal do Núcleo de Desenvolvimento Social e
Econômico da Universidade Federal do Rio Grande – NUDESE/FURG através
da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – INTECOOP,
responsável pela formação em Economia Popular Solidária (EPS) e
Cooperativismo.

A INTECOOP tem como um de seus objetivos buscar políticas públicas
que fomentem o desenvolvimento e crescimento dos grupos. Desta forma, em
abril de 2009 foi aprovado o projeto “Costurando caminhos e tecendo sonhos:
geração de trabalho e renda e sensibilização ambiental”, financiado pela Rede
de Parceria Social e executado pelo NEMA em parceira com a INTECOOP.
Com a duração de nove meses, este projeto tem como objetivo principal
incentivar o desenvolvimento socioambiental da comunidade da 4ª Secção da
Barra do Rio Grande a partir da ampliação do trabalho realizado pelo grupo,
oportunizando o aumento da geração de trabalho e renda e a difusão da
conservação ambiental.
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Entre os trabalhos produzidos pelo grupo estão miniaturas de animais
em biscuit, bolsas, móbiles, pinturas em tecido e serigrafias, entretanto, pela
falta de maquinário, estrutura e matéria prima, muitas das encomendas não
podiam ser aceitas, impedindo o aumento da renda e o ingresso de novas
mulheres no grupo.

Entre os resultados alcançados estão a melhoria das condições de
trabalho a partir da aquisição de novos equipamentos, o curso de formação em
Cooperativismo e EPS oferecido para a comunidade, o aprendizado de novas
técnicas artesanais e, no final do projeto, a possível entrada de novas
integrantes. Estes resultados permitirão que o grupo possa atender demandas
maiores e com isso ampliar a divulgação da conservação ambiental, bem como
aumentar a geração de trabalho e renda para a comunidade. Podemos ainda
citar como um dos maiores resultados obtidos pelo grupo à melhoria da auto-
estima e da qualidade de vida dessas mulheres, que além de obter uma forma
de trabalho e renda, recuperaram sua capacidade de sonhar e lutar pelos seus
objetivos, descobrindo-se protagonistas de suas histórias.

Ainda através de políticas públicas, é possível ampliar e qualificar o
trabalho desenvolvido pelo grupo; fomentar a atividade coletiva, promovendo a
autogestão do grupo, e contribuir para a conservação ambiental, através do
trabalho de educação ambiental realizado nas escolas, na comunidade, bem
como na própria atividade desenvolvida pelo GAB. Outro resultado verificado é
a participação do grupo no Fórum Microrregional de EPS e em Feiras de
artesanato locais e regionais. Portanto, o Grupo de Artesãs da Barra está se
descobrindo nesta proposta e proporcionando que outras pessoas da
comunidade também a conheçam, além da equipe da Incubadora que também
se descobre neste trabalho.

É impossível não se comover diante dos resultados alcançados através
do trabalho árduo de tantas mãos. Ao entrar no Centro de Formação onde o
grupo tem seu ateliê, ver as novas máquinas funcionando e cerca de 20
mulheres, que não tinham outra atividade além do lar, participando dos cursos
e se encontrando enquanto “senhoras das suas vidas”, não há como não se
sensibilizar. Isto também é função e resultado da extensão: proporcionar a
estas pessoas a chance de sonhar e ver que outro mundo é possível e
acontece. Este trabalho representa mais que uma alternativa de renda, mas um
exemplo de trabalho solidário e de forte cunho social.


