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Introdução

   O desenvolvimento local baseia-se na capacidade 
criativa, nos valores e potencialidades, nas formas de 
expressão cultural e na participação coletiva de uma 
dada comunidade. Assim, a perspectiva do 
desenvolvimento local se apresenta, na 
contemporaneidade, como um esforço relevante para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. O processo 
de desenvolvimento local pressupõe a participação 
como condição fundamental para que possa se efetivar.
As atividades de Extensão Rural nas comunidades 
COEP(Comitê de Entidades no Combate à Fome pela 
Vida) com a parceria UFRPE (Universidade Federal 
Rural de Pernambuco), através da 
INCUBACOOP(Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares), no projeto “Extensão 
universitária e construção de saberes: abordagem 
formativa à prática de ATER.”, vem desenvolvendo 
ações de geração de renda em cinco comunidades em 
PE, localizadas no agreste setentrional, dentre elas se 
destaca a comunidade de Furnas que está localizada na 
zona rural de Surubim, composta de 150 famílias onde 
a base da economia e agricultura de subsistência e as 
atividades não agrícolas. O meio rural brasileiro vem 
sofrendo constantes mudanças, é notável o destaque no 
cenário econômico atual de algumas atividades 
agrícolas e não agrícolas que no passado eram pouco 
valorizadas. Contribuir para o desenvolvimento 
crescente, no entanto ordenado, das atividades não 
agrícolas, embasado no desenvolvimento local 
sustentável, oportunizando mais ofertas de trabalho, 
preservação dos recursos naturais e redução do êxodo 
rural. Nessa comunidade existem homens e mulheres 
que além de trabalharem em atividades agrícolas 
também estão desenvolvendo atividades não agrícolas, 
com trabalhos manuais como: bordados, crochê, 
customização de roupas e costura etc. Foi realizado um

diagnóstico nessa comunidade onde foi apontado o 
curso Modelagem, Corte e Costura, pelos comunitários. 
O objetivo do curso é a formação de profissionais na 
área de confecção para produção de bens serviços 
visando a geração de rendas. O curso iniciou-se em
outubro de 2008 e terminou em com a entrega de 
certificados em junho de 2009. Os participantes eram 
homens, mulheres e jovens, com 40 participantes 
inicialmente, chegando a 20 e concluindo com 11
mulheres.

Material e métodos

O Curso de Modelagem, Corte e Costura foi dividido 
em módulos, I- Modelagem básica, II- Corte e Risco, 
III- Costura e IV- Assessoramento e entrega de 
certificado. Cada um deles com duração de 36 horas 
num total de 180 horas de curso.
Os módulos foram aplicados seguindo o conteúdo da 
apostila disponibilizada para a turma, onde foi 
trabalhado dinâmica de grupo para interação da mesma, 
trabalhos em grupo dentro contexto usado, utilização 
de recursos de apoio como da revista manequim, estudo 
das cores, dos tecidos, dos símbolos das etiquetas e 
tendências da moda.    

Resultados

Os resultados de capacitação em corte e costura 
realizada na comunidade de Furnas, onde as atividades 
ligadas á confecção vem crescendo nesta região pela 
influência do pólo de confecção do agreste. Desta 
forma o curso formou profissionais aptos para o 
trabalho nesse pólo, ou montar seu próprio negócio. 
Nessa perspectiva influenciou e contribuiu a geração de
renda deste local, tendo em vista que algumas das 
alunas estão trabalhando nas indústrias de confecção
neste pólo. Vale ressaltar que desta capacitação 



resultou uma cartilha que poderá ser utilizada em 
capacitações futuras.

Discussão

O curso teve duração de sete meses, pois as aulas 
eram aplicadas nos fins de semana atendendo as 
necessidades da turma que era dividida entre 
agricultoras e estudantes que não tinha disponibilidade 
durante a semana. Mesmo com algumas dificuldades de 
interação entre a turma, houve uma mobilização junto a 
prefeitura do município o empréstimo das máquinas de 
costura, dessa maneira o andamento do curso não foi 
prejudicado, pois além das máquinas havia um grande 
interesse por parte das alunas em aprender e praticar as 
aulas, independente da presença das instrutoras. De 
maneira que a turma concluiu os trabalhos com 
excelentes resultados. 
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Figura 1. Atividade de modelagem básica, usando papel                                                                              
Kraft, réguas etc, com as mulheres da comunidade de Furnas.                                 Figura 2. Aula de corte e risco.

                  

Figura 3. Aula teórica de corte e costura.                                                                       Figura 4. Aula prática usando o jornal. 

                     
Figura 5. Exposição e desfile das peças                                                                        Figura 6. Entrega dos certificados. 
Produzidas.


