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EM FOCO

você conhece a Motirõ?

A Motirõ Sociedade Cooperativa é
uma organização sem fins lucrativos,
sediada no município de Matinhos – PR,
que tem por objetivo desenvolver, junto com as comunidades do litoral paranaense, capacidades para fortalecer
o planejamento
e a organização
do ambiente urbano e rural, de
modo a otimizar
a interação ser
humano-ambiente, desenvolvendo atividades
de elaboração,
execução e monitoramento de
projetos, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável da
região, atuando
sobre questões
que concernem
a fatores sócio-econômico-ambientais.
A organização surge a partir da
experiência inovadora de ensino proposto pela Universidade Federal do Paraná, que no ano de 2005 inaugurou o
campus Litoral na cidade de Matinhos,
instituição que têm em sua missão não
apenas instrumentalizar a população,
mas sim capacitar
profissionais para
problematizar e intervir na realidade
local buscando o
desenvolvimento
do litoral do Paraná
com extensão ao
Vale do Ribeira, território que mesmo
tendo um rico patrimônio histórico
e cultural, um das
mais ricas diversidades biológicas
do planeta, e também possuir um

dos maiores portos do país, o porto de
Paranaguá que eleva a cidade ao quinto
maior PIB do estado, também possui um
dos piores índices de desenvolvimento
humano do país, alta concentração de
renda, elevada taxa de desemprego, entre outras problemáticas da
atualidade que
são agravadas
no local devido
as suas especificidades.
Entre
os
anos de 2007 e
2009, o grupo
fundador
da
cooperativa,
formado
por
estudantes e
professores de
diferentes áreas do conhecimento ligados
a UFPR Litoral,
realizou diversos encontros com a finalidade de propor uma estrutura, que
possibilitasse gerar trabalho para estes
novos profissionais, buscando desenvolver projetos com ações efetivas para o
desenvolvimento da região. Surge então
no ano de 2010 a Motirõ Sociedade Cooperativa, organização que evoca em sua

essência o caráter de valorização de saberes tradicionais, melhoria da qualidade de vida, buscando maior equidade no
acesso e utilização de recursos naturais,
financeiros e de informação dos atores
envolvidos
No decorrer do ano de 2011 a organização consolidou seu modelo de
gestão, definindo que tanto os processos internos, como também as ações e
atividades externas, são realizadas coletivamente a partir de trabalhos por projetos, garantindo assim transparência e
democratização das decisões a serem
tomadas. No segundo semestre deste
ano foi aprovado junto a Secretaria de
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SETI) no programa de extensão “Universidade Sem Fronteiras” o
projeto: “Redes de comercialização: consolidando vínculos entre agricultores(as)
e consumidores(as) de produtos agroecológicos no litoral do Paraná.”, projeto
que já era desenvolvido pela cooperativa e apoiado pela UFPR, que no ano de
2012 receberá recursos do governo do
Paraná para ser ampliado e melhorado.
Ainda este ano foram promovidos eventos sobre cooperativismo, elaboração e
gestão de projetos, além de um grande
evento sobre o papel da Autonomia na
Educação, com José Pacheco, professor
que criou em Portugal a Escola da Ponte,
instituição referência em inovação pedagógica no mundo, ação que reuniu em
Matinhos quase 1.500 pessoas.
Por ser uma organização formada
por profissionais de diversas áreas, o que
garante uma abordagem transdiscplinar

na análise e resolução das problemáticas dos territórios com as quais se relaciona e pelo princípio de construção e
implementação de atividades de forma
coletiva (reforçado pelo termo utilizado para definir a organização: MOTIRÕ,
no linguajar tupi-guarani, representa a
união de pessoas, que em comunhão
buscam atingir determinado objetivo)
a Motirõ Sociedade Cooperativa é um
importante instrumento para transformação social e modelo para o desenvolvimento do país, pois só através do fortalecimento das relações de confiança
e reciprocidade entre os atores do território é que se pode construir, de forma
horizontal e participativa, um plano que
englobe múltiplos interesses e soluções
viáveis para problemas reais.
Ponto para a nossa cidade!!! Parabéns a todos os envolvidos!!!
Quer saber mais acesse:
www.motiro.org

