DIREITO ALIMENTAR E FRATERNIDADE NO VIADUTO DA
CONCEIÇÃO

Coordenador: LUCIANE CARDOSO BARZOTTO
Em 2018/19 o grupo de estudos Direito e Fraternidade com alunos de
Enfermagem da UFRGS, adolescentes do MJU, Cozinheiros do Bem e
ONG Viver de Rir, engajam-se em atividade de alimentação de 700
moradores de rua embaixo do Viaduto da Conceição. O objetivo geral do
Projeto é adquirir aprendizagem significativa dos adolescentes e alunos
do grupo Direito e Fraternidade a partir da vivência de auxiliar na
alimentação de moradores de rua, resgatando a dignidade alimentar
desta população. O objetivo específico é encaminhar o morador de rua,
de acordo com a própria necessidade a partir do diálogo na fila de espera
de alimentação para os serviços de assistência ofertados na nossa
cidade, bem como vivenciar a expressão concreta da fraternidade ao
alimentar este morador. O público alvo são moradores de rua, membros
do grupo de estudos Direito e Fraternidade, adolescentes da AFASO,
adolescentes do Movimento Juvenil pela Unidade (MJU), estudantes de
Enfermagem e grupo Cozinheiros do Bem. Ademais, o projeto visa um
voluntariado através do exercício da cidadania e fraternidade pela
distribuição de alimentos. Vivenciar a troca de experiências, bem como
oferecer alimentos às pessoas com alta vulnerabilidade, melhora a
autoestima da pessoa em situação de rua além de transformar a
comunidade. A ideia central é que os alunos do Direito, adolescentes do
MJU e alunos de Enfermagem conversem com todos na fila enquanto
aguardam para receber alimentação. Todos sentem que participar do
projeto para a pessoa em situação de rua é um degrau para a construção
da autoestima e, segundo a Professora Themis Dovera é a expressão
concreta da fraternidade que os alunos estudam de forma teórica. Neste
ponto dos estudos teóricos a Professora Cláudia Sheeren do Instituto de
Letras está traduzindo com seus alunos material sobre o princípio da
fraternidade para subsidiar os estudos do grupo e de todos os envolvidos
no projeto, especialmente no conceito de relacionalidade. Por fim,
ressalta-se que o desenvolvimento do Projeto se dá através de encontros
semanais debaixo do Viaduto da Conceição quando os grupos envolvidos
participam da distribuição de alimentação aos moradores de rua.

