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Introdução

As atividades do projeto “Extensão Universitária e 
construção de saberes: Abordagem formativa à prática 
de ATER”, desenvolvem ações nas comunidades de 
atuação do COEP (Comitê de Entidades no combate a 
fome pela vida) localizadas no agreste setentrional em 
comunidades rurais, nos municípios de Cumaru (Pilões 
e Pedra Branca), Surubim (Furnas) e Vertentes (São 
João de Ferraz). A parceria entre a
UNICUBACOOP/UFRPE (Incubadora tecnológicas de 
cooperativas populares e Universidade Federal Rural 
de Pernambuco) e o COEP, visa desenvolver atividades 
formativas para valorização das mulheres do meio rural 
visando sua integração social, econômica e a 
valorização pelo trabalho, além trabalhar as práticas
associativista nas comunidades estimulando o trabalho 
coletivo através de grupos produtivos. O trabalho
coletivo desenvolvido com os grupos de mulheres vem 
acontecendo de forma gradual, com as capacitações de 
bordado, customização, corte e costura, entre outros,
para o aprimoramento das potencialidades já existentes 
e enriquecimento dos produtos com outras técnicas de 
trabalhos manuais. “As mulheres dessas comunidades 
trabalham na agricultura no período de chuva e no 
período de estiagem ficam destinadas apenas aos 
afazeres domésticos. Muitas delas complementam a 
renda familiar com trabalhos manuais como bordados, 
crochês, costuras ou simplesmente vendem a sua força 
de trabalho a exploração de atravessadores (as) nas 
confecções (facções) ou em um trabalho alugado ...Os 
trabalhos artesanais manuais principalmente aqueles 
ligados as vestimentas, como bordados, crochê, 
renascença entre outros, na sua maioria realizado por 
mulheres, que dedicam várias horas do seu tempo 
nestes trabalhos, possibilitam muitas vezes a principal 
fonte de renda para muitas famílias”(SANTANA, 
2008). Segundo Ventura (1997), o trabalho artesanal 
consiste, um meio de subsistência ou sobrevivência de 
mulheres carentes é uma alternativa para minorar os 

altos índices de desemprego, absorvendo uma grande parte 
da força de trabalhadores sem qualificação profissional que 
podem encontrar no artesanato uma forma de melhoria das 
condições econômicas e de sua qualidade de vida.

Material e métodos

O trabalho nas comunidades é desenvolvido de forma 
participativa, as ações são definidas através dos 
diagnósticos realizados nas comunidades para a 
identificação das necessidades avaliando as potencialidades 
da região. De acordo com o interesse dos grupos são 
definidas ações de capacitação para qualificação, além de 
oficinas com temas como, gestão, custo, produção, 
organização do trabalho, além do intercâmbio com outros 
grupos já estabelecidos, visando à troca de experiências.

Resultados

Os resultados obtidos até o momento nos mostram que os 
grupos estão em fase de formação tendo em vista que é um
processo longo e continuo para a consolidação do trabalho 
em grupo. Existem dificuldades para o trabalho coletivo,
pois a influência do modo produtivo capitalista está muito 
presente na sociedade. Mesmo assim ocorre práticas
coletivas de maneira inconsciente como por exemplo 
multirões para construção de casa. Porém existe 
dificuldades para desenvolver essa prática para produção e 
geração de renda. Mesmo assim o grupo de mulheres tem 
obtido algumas conquistas como a aquisição de maquinas 
de costura e materiais doados pelo COEP, para iniciarem 
uma atividade de geração de renda com atividades manuais 
para a criação de um empreendimento. As  associações
comunitárias tem colaborado com os grupos com a doação 
do terreno (Pedra Branca), ou até mesmo cedendo espaço 
já construído para os grupos trabalharem. O grupo de 
mulheres tem se mobilizado para conquistar condições de 
trabalho, para a construção do espaço para o grupo de 
mulheres também conseguiram material de construção que 



foi a doação da prefeitura do município (Pedra Branca)
já a comunidade de Furnas conseguiu junto à prefeitura 
o empréstimo de maquinas de costura, quando a 
comunidade não possuía as máquinas doadas pelo 
COEP. Os grupos de mulheres continuam na captação 
de recursos para melhorarem a estrutura dos espaços 
realizando bingos, rifas e etc.

Discussão

Os grupos de mulheres das comunidades vêm sendo 
consolidado, porém observamos que as mesmas não se 
vêem como parte deste do grupo, elas vêm como uma 
prestadora de serviço e não como parte integrante do 
grupo produtivo. Essa visão interfere no 
comprometimento com o trabalho coletivo onde as 
mesmas não têm perspectiva de melhoria de qualidade 
de vida através da geração de renda pelas atividades 
desenvolvidas em grupo, o que tem refletido na 
dificuldade de organização e distribuição das tarefas 

dentro dos grupos, como também o interesse de participar 
das capacitações que possam contribuir para o 
melhoramento das atividades coletivas. 
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Figura 1. Atividades de corte e costura na produção de roupa
com chitão agregado valor utilizado a técnica de bordado,                                               Figura 2. Produção de camiseta   
comunidade de Ferraz.                                                                                                      utilizado a técnica de découpage,  
                                                                                                                                          comunidade de Pilões.                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           
  

                      
Figura 3. Aula de pintura em tecido na comunidade de Pedra              Figura 4. Concha de fuxico produzido por um        
 Pedra Branca.                                                                                     membro do grupo de mulheres de Furnas. 
       

Figura 5. Criação de uma passadeira com découpage e                  Figura 6. Aula de pintura com tinta relevo, comunidade 
Pintura, comunidade de Furnas.                                                    Pilões. 


