
PUC RIO 

 

 

CTCH      Centro de Teologia e de Ciências Humanas 

Anna Virginia da Costa Eccard  

 

 

 

Capacitação de costureiras e reposicionamento no mercado 

de trabalho: uma proposta de curso de capacitação em Aperibé – 

Rio de Janeiro  

 

 

 

 

Orientador: Paulo Renato Flores Durán  

 

  

 

 

 Monografia apresentado ao Programa de Pós-graduação da PUC-Rio 

como requisito parcial para obtenção do título de Especialização em Tecnologias 

em Educação. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro,  

27 de Julho de 2017 



 

 

 

 

Anna Virginia da Costa Eccard 

Graduada em Tecnológico em Produção de Vestuário, pelo 

SENAI/CETIQT- RJ (Serviço Nacional da Indústria/Centro de Indústria Química 

e Têxtil) em 2013 e pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela 

Universidade Candido Mendes - UCAM. (AVM Faculdade Integrada – RJ) em 

2014. Professora de Ensino técnico do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego) e nos Cursos livres tanto do FIC (Formação Inicial e 

Continuada) como em cursos livres de extensão promovidos pelo 

SENAI/CETIQT. Atua como professora de modelagem e costura de vestidos de 

festa e noiva em seu ateliê. Pretende ministrar aulas de costura e modelagem do 

vestuário para cursos de graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dedico este presente trabalho a Deus por não me deixar desistir de nada 

que inicio; aos amigos, que com paciência entenderam que precisava me dedicar 

aos estudos nos finais de semana; a minha família pela força dada nos momentos 

que tive que me abdicar da presença deles para estudar; e aos amigos da turma 

vermelha do Curso de Educação Empreendedora que muitas vezes passavam 

energia positiva pelo zap para que continuássemos seguindo em frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço ao professor Paulo Renato Flores Durán, pela paciência em me 

orientar; a Patrícia Ítala por todas as vezes que nos ajudou nas nossas apressadas 

necessidades; a todos os outros professores das doze disciplinas que contribuíram 

para nosso crescimento; e a uma amiga muito especial, Gisela, que com muita 

paciência me direcionou nas horas de desespero.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo 

Capacitação de costureiras e reposicionamento no mercado de trabalho: 

uma proposta de curso de capacitação em Aperibé – Rio de Janeiro. O curso, além 

de capacitar costureira para trabalhar com roupas de grife, vai garantir trabalho 

após o curso. A capacitação acontecerá devido à união da prefeitura de Aperibé, 

da empresa que vai disponibilizar as peças da grife Animale para a capacitação e 

para o trabalho constante ao término do curso e das alunas que irá participar. Para 

o desenvolvimento do presente trabalho foi utilizado à pesquisa bibliográfica, o 

estudo de caso com pesquisa de campo e entrevista.  Quanto à metodologia para a 

iniciativa empreendedora, será ensinado um tipo de costura para um determinado 

tipo de cliente, mas este conhecimento pode ser aplicado nos mais variados 

produtos no ramo do vestuário como, por exemplo, cama, mesa e banho, roupas 

de animais, forros de carros etc. O conteúdo das disciplinas do Curso de Educação 

Empreendedora contribuiu para a formulação da proposta. Desta forma, a 

negociação com o prefeito, com a empresa envolvida e com as costureiras foram 

satisfatória, sendo base para a elaboração do curso. A futura recolocação das 

costureiras no exigente mercado de trabalho vai melhor sua remuneração e 

valorização pessoal, no sentido de bem estar. Tendo cumprido ao final todos os 

objetivos proposto para a implantação da intervenção na cidade de Aperibé. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem por objetivo principal capacitar costureiras, que já sabem 

costurar, para trabalharem com tecidos delicados. Para tanto, na primeira parte 

será necessário rever e selecionar os conteúdos trabalhados ao longo do curso de 

especialização em Educação Empreendedora para direcionamento da intervenção. 

Na segunda parte será apresentada a situação atual das costureiras na cidade de 

Aperibé, com auxílio de entrevistas e questionários, técnicas que foram aplicadas 

com o intuito de traçar um diagnóstico prévio da situação das costureiras de 

Aperibé. E finalmente, será feita a proposta do projeto de intervenção local, 

partindo da confirmação do interesse das costureiras - através da entrevista com 

elas - em aprenderem técnicas elaboradas para capacitá-las a costurarem, em casa, 

peças que exigem mais qualidade. Também será pleiteado junto à Prefeitura e 

eventuais confecções da região de Aperibé o local para o curso com as máquinas 

de costura para ministrar as aulas; e, finalmente a confirmação da empresa (S&M 

Facção S/S Ltda) de Niterói - RJ como geradora de trabalho para as costureiras de 

Aperibé. 

De forma geral, o curso de capacitação que está sendo proposto busca ligar 

as necessidades e características dos produtos que as empresas de roupas, com alto 

valor agregado, como a grife Animale, por exemplo, procuram: estilo aliado ao 

bom acabamento das peças. O curso visa capacitar a costureira a reconhecer as 

principais técnicas de acabamentos aplicados em diferentes tipos de tecidos, como 

por exemplo: as principais formas de colocar zíper invisível com forro. Neste caso, 

será preciso ensinar a colocar o zíper tanto em tecidos delicados quanto em 

malhas. Quanto aos impactos sociais, estima-se que, após a capacitação, as 

costureiras despertem um olhar apurado para um bom acabamento e se tornem 

profissionais mais gabaritadas. Desta forma, poderão expandir seus horizontes em 

relação a outros tipos de costuras, podendo cobrar melhor pelo seu serviço. 

O trabalho que está sendo apresentado, parte do pressuposto que falta nas 

costureiras a qualificação necessária para atuar e desenvolver-se em outros 

mercados de costuras. 

Diante de um mercado altamente competitivo onde sua clientela preza cada 

vez mais por credibilidade e confiabilidade, as empresas de roupas, com alto valor 
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agregado, buscam se destacar pela qualidade de seus produtos. Um dos meios de 

diferenciação está na atribuição de valor (qualidade) das peças. Por isso se faz 

necessário à proposta do projeto de capacitação. 

Neste contexto, a proposta do trabalho visa apresentar considerações, 

significações e instrumentos necessários para uma proposta de capacitação de 

qualidade, voltados às estratégias ligadas diretamente ao trabalho e 

empreendedorismo. 

A missão dessa proposta é contribuir para a recolocação das pessoas no 

mercado de trabalho com remuneração digna e valorização pessoal. Para tanto se 

faz necessário trabalhar os conteúdos do curso, rever as situações atuais das 

costureiras de Aperibé e montar a proposta do projeto de intervenção local.  

No primeiro capítulo será possível compreender que a identificação de 

oportunidade está atrelada a minha experiência enquanto costureira do interior que 

veio para a cidade (Rio de Janeiro) em busca de conhecimento. Em Aperibé moram 

muitas costureiras que não tiveram a mesma oportunidade, mas que possuem, a 

meu ver, o mesmo potencial que eu. Sendo assim, após esta contextualização, será 

apresentada a metodologia projetada para que a iniciativa empreendedora 

aconteça.  

No segundo capítulo será apresentado como foram selecionadas as alunas 

do curso, sua formação acadêmica, como vivem e o que costuram. Neste capítulo 

será ainda apresentado o resultado do questionário feito com elas, a fim de 

compreender quais são as expectativas em relação à proposta do curso.  

O terceiro capítulo é dedicado ao conteúdo do curso em si. Entre outras 

descrições importantes, por exemplo, será descrito quais materiais serão 

necessários para a capacitação. Serão mapeados os tipos de tecidos e o requinte 

dos acabamentos, definir qual competência as alunas deverão ter ao término de 

cada aula, incluindo localização da aula, carga horária prevista e local estabelecido. 
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2 - PROBLEMATIZAÇÃO 

Diante das intempéries do mercado, um fator que permanece em evidência 

é a importância das pessoas estarem preparadas para novas oportunidades. Para 

tanto, buscou-se reunir dados/informações do material didático “Tipos de 

Empreendedorismo; Metodologia vivencial; Guia prático do prefeito 

empreendedor; Educação, trabalho e empreendedorismo; Liderança, atitude e 

característica do comportamento empreendedor”, com o intuito de delimitar a 

abordagem dentro do tema Educação, trabalho e empreendedorismo. O propósito 

é o de responder ao problema de pesquisa: Como montar um curso de 

capacitação para costureiras no interior do Rio de Janeiro, na cidade de 

Aperibé, de forma a valorizar as costureiras, as empresas do vestuário e, com 

isso, a economia local, dando a elas a capacitação necessária para direcionar 

sua própria vida e, nesse sentido, empoderá-las? 

Os conteúdos trabalhados sobre tipos de educação, de trabalhos e de 

empreendedorismo, ao longo do curso de especialização, possibilitou o 

embasamento sobre o tema Educação, Trabalho e Empreendedorismo, dando 

sentido ao curso técnico que vai gerar empregos e novos empreendedores. 

Podemos ilustrar o conceito de educação, com destaque aos ensinamentos 

do ser humano através da seguinte citação:  

 
Não há dúvida quanto à importância da educação para o ser humano. [...] A 

educação é discutida como a forma pela qual o homem se faz homem, sendo, 

portanto, processo fundamental de transmissão cultural e estrutural do ser humano. 

Educação, nesse sentido, abrange mais do que as datas comemorativas, mais do 

que conceitos de equação aprendidos por um aluno, mais do que as ferramentas 

transmitidas pela faculdade ou bacharel, mais do que se vê na escola. [...] (LOPES, 

2010, p.01). 

 

 Os ensinamentos vão muito além, e despertar nos alunos a vontade de se 

tornarem independentes faz parte do objetivo do curso de capacitação. Assim 

como Costa (2016) nos direciona a conhecer os diversos tipos de 

empreendedorismo, nos tópicos de seu livro ‘Tipos de empreendedorismo’, como 

por exemplo: empreendedor por necessidade, empreendedor social, empreendedor 

corporativo, negócio próprio, empreendedor cooperado, franquia, ‘Startup’ e 

empreendedor serial. Com estas demonstrações pode-se ter uma visão de como 

empreender. 
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Aperibé fica no interior, noroeste, do Estado do Rio de Janeiro, a 264 km 

da capital. É uma cidade relativamente nova, pois foi emancipada de Santo 

Antônio de Pádua há 24 anos. Historicamente, a princípio, foi habitada pelos índios 

Puris (FOLHA ITAOCARENSE, 2016).  

Além da tradicional agropecuária, a cidade também é reconhecida pela 

fundição do aço para tubulação e caixa sanitária, tubulação para irrigação, 

hidrantes, bombas hidráulicas e polias. Também possui pequenas confecções de 

peças do vestuário, incluindo roupas íntimas (WIKI NOROESTE FLUMINENSE, 

[2011?]). 

Em relação à confecção, o aprendizado das costureiras costuma ser 

passado de mãe para filha desde muito cedo, como foi meu caso. Nos anos 1990, 

fiz meu primeiro curso básico de modelagem na escola rural de São João da Serra, 

que complementou meus conhecimentos sobre o assunto. Na ocasião, morava na 

zona rural de Santo António Pádua, próximo a Aperibé (que na época ainda era um 

distrito da mesma cidade). A professora do curso, funcionária do SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), vinha da capital 

aplicar o curso nas escolas rurais. Neste curso a professora ensinava a aferir as 

medidas do corpo e a modelar. Nesta época o SEBRAE não emitia diplomas. Mas 

este curso foi um importante ponto de partida para me tornar uma modelista de 

roupas. E, com certeza, reconheço a importância desses tipos de cursos para quem 

não tem acesso e nem oportunidade de ir para uma cidade grande estudar. 

Entre idas e vindas no ramo da costura, demorei a assumir meu dom. Isto 

porque considerava que trabalhar como costureira não era uma profissão 

sustentável, no sentido financeiro. Até que, em 2005, já morando em Aperibé, tive 

contato com a grife Animale através de uma amiga da cidade, que buscava peças 

de roupas dessa grife, especialmente do tipo linha festa, na empresa (S&M Facção 

S/S Ltda) em Niterói, RJ. De 2005 a 2013, eu pegava essas peças cortadas para 

fazer em casa a cada quinzena. A peça piloto (peça que servirá de modelo com as 

medidas estipuladas na ficha técnica) tinha que ser montada a cada vez que 

retornava a empresa e a modelista (proprietária junto com a irmã) ensinava os mais 

variados tipos de acabamentos para que as peças retornassem perfeitas. Em 2010, 

me mudei para o Rio de Janeiro, pois necessitava de aperfeiçoamento técnico. 

Estudei no SENAI/CETIQT (Curso Superior de Tecnologia em Produção de 
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vestuário - TPV). Durante a faculdade, comecei a dar aula no próprio 

SENAI/CETIQT. Após a formação acadêmica passei a ministrar aulas de Costura 

e Modelagem – nos mais variados segmentos – no SENAI/CETIQT em diversos 

cursos. Os cursos que ministrei eram: a) Cursos livres tanto os do FIC (Formação 

Inicial e Continuada) como nos cursos livres de extensão promovidos pela própria 

instituição; b) curso técnico do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego). De lá para cá, já se passaram anos. Neste período, tanto 

Santo Antônio de Pádua, como Aperibé, não apresentaram nenhum crescimento 

em relação à formação de costureiras. 

A escolha por Aperibé se deu porque, no ano de 2000, fui morar na cidade e tenho 

muitos contatos por lá. Mas toda a região é carente de cursos especializados 

porque é raro ter confecções que trabalhem com este tipo de roupas de grife. 

Começar por Aperibé será por vínculos afetivos. Pela convivência com o meio, foi 

possível identificar um potencial nas profissionais, que além de precisarem de 

trabalho, possuem outra característica que considero fundamental: a noção de 

“compromisso”. No caso, compromisso é também um valor fundamental, porque 

incentiva a criação de capital social entre as pessoas (como, por exemplo, 

confiança, cooperação, normas de troca etc.). Neste sentido, foi identificada uma 

oportunidade de levar mais que roupas para ser confeccionada, uma capacitação 

para trabalharem com tecidos finos e delicados, com acabamentos mais 

qualificados; e a maneira de estimular este potencial é levando propostas de 

trabalho para a capital. A escolha deste tipo de trabalho será útil para apresentar e 

socializar os conhecimentos construídos ao longo do curso de Especialização em 

Educação Empreendedora, uma vez que será levado à Aperibé, mais que uma 

solução: a proposta de intervenção visa ensinar caminhos possíveis de 

desenvolvimento por meio da educação técnica, no caso, a costura. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas e estudo de caso com pesquisas de campo. A pesquisa bibliográfica 

baseou-se em publicações na área da educação, trabalho e empreendedorismo. O 

estudo de caso foi desenvolvido, em sua totalidade, através da pesquisa de campo 

e entrevistas, envolvendo as seguintes dimensões: perfil das costureiras, sua visão 

em relação à capacitação, avaliação geral da empregabilidade na cidade, 

apresentação da proposta do projeto de intervenção local ao prefeito da cidade 
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para se conseguir o local com o maquinário, e a confirmação do interesse da 

empresa em ser a fornecedora das peças de roupas da grife Animale.  

Quanto à metodologia projetada para que a iniciativa empreendedora 

aconteça, será ensinado um tipo de costura para um determinado tipo de cliente, 

mas este conhecimento pode ser aplicado nos mais variados produtos no ramo do 

vestuário (incluindo cama, mesa e banho, roupas de animais, forros de carros etc.). 

Elas serão capacitadas para trabalharem com o que for preciso, mas com foco nas 

roupas de grife. Aliado à técnica, estará também à estima, confiança que a pessoa 

tem em si mesmo naquilo que estiver atuando, e isto é um forte quesito do 

empreendedorismo: Profissional satisfeito trabalha feliz. 
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3 - PESQUISA  

A proposta de intervenção será capacitar costureiras que já saibam 

costurar, mas que necessitam de aperfeiçoamento para trabalharem com roupas 

que exigem mais habilidades na sua montagem. Estas peças de grifes tem 

padronização de medidas e acabamentos mais específicos e refinados. Por isso se 

faz necessário à intervenção do curso para ensiná-las a costurar estas peças em 

casa, sem necessidade de se deslocarem para outra cidade em busca de emprego. 

Nesse contexto, busca-se explicar bom acabamento, padronização das 

medidas e instrumentos necessários para uma capacitação de qualidade. O curso 

vai se assemelhar a um estágio, onde todas trabalharão em equipe e ao mesmo 

tempo individualmente para que possam se desenvolver. Estas produções 

(quantidade de peças) tem que seguir um rigoroso padrão de qualidade. Para isso, 

serão capacitadas com as peças da grife, assim terminarão o curso aptas a 

continuarem trabalhando com as mesmas, na cidade. 

De acordo com Melo (2016, p. 21), “Independente dos propósitos 

específicos de cada empreendimento, as seguintes ações – estágios – são comuns a 

qualquer empresa que pretenda aperfeiçoar a qualidade”. O curso será como a 

empresa com estagiários. 

[...] o trabalho em equipe parece ser essencial para se alcançar o sucesso em 

qualquer área. É difícil imaginar um negócio bem-sucedido que não conte com uma 

equipe de profissionais que, além de qualificada, seja minimamente diversificada 

[...] (ZAREMBA, 2016, p.47). 

 

A pequena cidade de Aperibé possui 10.213 habitantes. Segundo IBGE 

(2016), não possui cinema nem teatro, mas tem um povo hospitaleiro e animado 

que ainda se encontram na praça, onde têm pizzarias, bares, parquinho para as 

crianças e a Casa de Culturas, local em que se localizava a estação de trem da 

Estrada de Ferro Leopoldina.  

Inaugurada em 8 de setembro de 2007, a Casa da Cultura de Aperibé está instalada 

na antiga estação de trens da Estrada de Ferro Leopoldina. O espaço abriga um 

museu permanente cujo acervo é composto de objetos doados pelas famílias 

fundadoras da cidade. 

São cerca de 2000 peças catalogadas – incluindo documentos, fotografias, móveis, 

instrumentos musicais, ferramentas de trabalho e peças de vestuário – que ajudam 

a contar a história da região. 

As relíquias que mais atraem a atenção dos visitantes são as coleções de relógios 

antigos e de armas do extinto grupo da morte que atuou durante o século XIX na  

área. (MAPA DE CULTURA RJ, 2017). 
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 A Casa da Cultura é 

visitada pelos moradores de 

Aperibé e cidades vizinhas, além 

de visitantes de outras cidades. 

 
 

 

 

 

 

Imagem 1: Casa da Cultura de Aperibé 

 

Na Cidade tem mais movimentos de motos, bicicletas e moradores a pé do 

que de carros, devido à proximidade dos principais locais como, prefeitura, bancos, 

escolas, creches, supermercados, lojas, etc. É uma cidade cortada pelo Rio Pomba, 

onde a maioria das mães levam seus filhos para escola ou creches a pé ou de 

bicicleta. O território da cidade vai além do centro e nessas fazendas se cria gado 

de corte e leiteiro e também são cultivados alguns legumes.  

A cidade é limitada em relação a cursos e graduações.  As pessoas que 

querem se especializar têm que sair para as cidades grandes ou ir para a capital, 

como foi meu caso. O curso de capacitação, para trabalhar com roupas de grife, só 

terá valor se estiver vinculado a grandes empresas da capital. Com novas 

oportunidades de trabalho, as pessoas podem visualizar outras chances, como por 

exemplo, montar uma empresa que distribua estas peças para outras costureiras. 

De acordo com Aranha, (2016, p. 25), “Atualmente, existem diversas 

formas de se empreender ou de trabalhar por conta própria. Autônomo, liberal, 

MEI etc. [...]”. Assim, a ênfase do curso de capacitação pode abrir seus horizontes 

neste ramo de costuras qualificadas. Também poderia ser uma estratégia das 

prefeituras em manter as pessoas trabalhando na cidade.  

Muitas cidades não conseguem oferecer empregos para toda a população. É 

comum que trabalhadores se desloquem diariamente para municípios vizinhos, 

contribuindo para a produção de riqueza e arrecadação de outro lugar, devido à 

escassez de empregos locais (PREMIO SEBRAE PREFEITO 

EMPREENDEDOR, 2008, p.15). 

O acesso à informação e ao conhecimento pode ser a chave para o sucesso de 

muitos projetos. Em um mundo de economias competitivas e integradas, uma boa 

ideia é cada vez mais valorizada. Nesse contexto, a capacitação deve ser 

considerada como a melhor forma de dar ferramentas aos empreendedores para 

estimular boas ideias e transformá-las em realidade (PREMIO SEBRAE 

PREFEITO EMPREENDEDOR, 2008, p.80).  
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A solucionar para o desemprego local é capacitar fazendo parcerias com 

empresas de outras localidades. 

A forma para chegar às costureiras, prefeito e empresa foi através de 

conhecimentos pessoais.  Depois de conversar com minha irmã, marcamos uma 

entrevista com as pessoas conhecidas, na casa dela, para expor a proposta do curso 

e selecionar as costureiras que já sabiam costurar. A ajuda de um amigo da cidade 

foi importante para falar com o prefeito sobre a importância do curso de 

qualificação tanto para as pessoas quanto para a economia local. Ele também 

ajudará a falar do projeto com outros prefeitos de outras cidades. E a escolha da 

empresa S&M foi por já ter trabalhado como costureira externa e ter feito meu 

estágio de graduação na empresa, também por já saber que a empresa tinha planos 

de trabalhar com mais costureiras de Aperibé. Estas entrevistas e questionário 

buscam união para concretizar o projeto de capacitação para obter renda. Pode-se 

dizer que a união fez a diferença. 

A grife Animale foi criada pelos irmãos Cláudia, Gisela e Roberto Jatahy. [...] No 

mesmo ano de sua criação (1991), a marca inaugurou sua primeira loja, no Leblon, 

Rio de Janeiro. Nos primeiros sete anos, cinco lojas foram abertas na capital 

fluminense. [...] A partir de 1999 a Animale passou a ser comercializada em 

multimarcas de todo o País. [...] Com uma estreia bombástica, a Animale ganhou 

reconhecimento e seus desfiles passaram a ser aguardados. [...] pode ser 

encontrada hoje em vários países como, Canadá, África do Sul, Portugal e Itália 

(BLOG MODA UVA , 2011). 

 

Para mencionar alguns bons exemplos desse tipo de produção, seguem 

alguns modelos e seu preço de mercado: estes modelos representam o que as 

costureiras irão aprender no curso. 

Exemplo 1: Este modelo 

de blusa de seda preta com 

argola custa R$ 728,00 no site da 

loja Animale. 

 

 

 

 

Imagem 2 e 3: Blusa de seda preta com argola                                   
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  Exemplo 2: Este vestido 

curto bordado custa R$ 699,00 

no site da Animale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 e 5: Vestido curto bordado  

                              

Exemplo 3: E este 

vestido longo custa R$ 

3.498,00 no site da Animale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6 e 7: Vestido longo 

   

A empresa (S&M FACÇÃO S/S LTDA) foi fundada por duas irmãs, com 

sede em Niterói há 20 anos. Trabalham com roupas de grifes, incluindo a da 

Animale que tem prioridade na empresa. Agora estão com marca própria de 

camisetas de malha (T-Shirts). As peças da Animale são de sedas e malhas de alta 

qualidade, com estamparias exclusivas. Sângela é responsável por fazer a 

modelagem da peça que é rigorosamente testada para que tenha o caimento 

perfeito exigido pela grife. A produção das peças é feita em duas etapas, dentro e 

fora da empresa.  Modelagem, plotagem da peça piloto, enfesto do tecido, corte e 

separação das partes cortadas, revisão das peças pronta, passadoria, embalagem e 

expedição são feitas dentro da empresa, e, a montagem é feita por costureiras 

externas, que só fazem a peça piloto dentro da empresa, onde é rigorosamente 

revisada. Quando precisei escolher um tema para desenvolver meu trabalho de 

intervenção local para conclusão da Pós em Educação Empreendedora, resolvi 
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abraçar esta oportunidade. Fiz a entrevista com as donas, expus meu projeto de 

intervenção empreendedora para ser aplicada na cidade de Aperibé, e convidei a 

empresa para ser a colaboradora para com o projeto.  

A seleção das alunas ocorreu, em sua totalidade, dentro da cidade, através 

de um questionário para saber o perfil de cada uma, se estavam aptas a 

participarem da capacitação. Depois de ouvirem a proposta, vinte mulheres das 

vinte e cinco puderam responder o questionário em relação à situação 

empregatícia, estado civil, escolaridade, remuneração, capacitação técnica para 

costura e disponibilidade para participar. Cinco pessoas foram acompanhando as 

amigas no intuito de participarem, porem, o curso só abrange costureiras e não 

iniciantes. 

O gráfico representa a 

quantidade de candidatas que 

participaram da entrevista, 

quantas sabem fazer somente 

costuras básicas e quantas já 

trabalham com modelos mais 

elaborados, sem técnicas 

específicas. 

Gráfico 1: Pesquisa com as costureiras: 

 

  

  Em relação à situação 

empregatícia das vinte 

entrevistadas, só uma está 

trabalhando com carteira 

assinada, três trabalham em 

confecções sem vínculos, uma 

trabalha na confecção da cidade 

vizinha e as outras dezesseis estão desempregadas. 

Gráfico 2: Situação empregatícia das 20 costureiras: 
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 A maioria das 

participantes é casada ou 

mora junto do pai de seus 

filhos; seis são solteiras e uma 

delas tem filho para criar; as 

viúvas têm filhos pequenos 

para criar ou netos. 

Gráfico 3: Situação civil das 20 costureiras 

 

 

Como 

demonstra o gráfico, 

somente duas está 

fazendo o Ensino 

Superior. 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 4: Escolaridade das 20 costureiras  

 

 

 

Mais de 50% das 

candidatas não tem renda 

fixa por mês, devido ao 

grande desemprego. O piso 

salarial de costureira com 

carteira assinada está por 

volta de mil reais.  

 

Gráfico 5: Remuneração das 20 costureiras 
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 A maioria das 

candidatas aprendeu a costurar 

com familiares ou conhecidos, 

seis delas fizeram cursos 

básicos.  

 

 

 

Gráfico 6: Capacitação técnica em costura das 20 costureiras 

 

 

80% das 

costureiras optaram 

por participarem do 

curso no turno da 

noite com duração de 

quatro horas. 

 

 

Gráfico 7: Disponibilidade de tempo para capacitação de 4 horas diárias 

 

O resultado da pesquisa com vinte costureiras que moram na cidade de 

Aperibé mostra que a maioria das costureiras trabalha com costuras básicas, 80% 

estão desempregadas, a maioria delas são casadas e tem filhos, três só tem Ensino 

básico, sete tem Ensino médio incompleto, oito tem o Ensino médio completo e só 

duas estão fazendo Ensino superior, mais da metade delas estão sem renda mensal, 

quatorze das vinte aprendeu a costurar com familiares ou conhecidos, 80% 

optaram por participarem do curso no turno da noite com duração de quatro horas. 

Um dos grandes facilitadores para a implantação do curso está sendo a 

escassez de trabalho disponível na cidade para pessoas com baixa escolaridade.  

O desenvolvimento do tema - Educação, Trabalho e Empreendedorismo- 

permitiu desenvolver vários conhecimentos fixados durante o curso para vencer um 

grande desafio que é colocar todo o aprendizado adquirido em prática em uma 
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cidade de interior. Fazer com que os objetivos sejam concretizados está sendo o 

foco do projeto.  

O objetivo geral do trabalho de montar o curso de capacitar de costureiras, 

usando o conhecimento adquirido ao longo da vida e no curso de Educação 

empreendedora foi plenamente alcançado. Pois a empresa foi bem receptiva a 

proposta, assim como o prefeito da cidade e as costureiras em abraçarem o desafio 

como um grande renascimento onde, além da elevação da autoestima está a 

valorização de se manter no mercado atual com a grande exigência em qualidade e 

perfeição.  
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4 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

Após a capacitação, as costureiras deverão estar aptas a pensar em todos 

os detalhes que envolvam a montagem das peças de roupas, não importa se é de 

grife ou não. Despertar nelas um olhar apurado para um bom acabamento vai 

torná-las profissionais gabaritadas para todos os tipos de tecidos. Desta forma, 

poderão expandir seus horizontes, podendo cobrar melhor pelo seu serviço. 

 Para iniciar deverão ter estes cuidados a cada vez que começar um novo 

lote de costura: fazer manutenção na máquina; limpar todos os pelos deixados pela 

produção anterior; limpar o excesso de óleo que a máquinas libera com o uso, pois 

a grife também trabalha com tecidos que só devem ser lavados a seco, que não usa 

água; cumprir medidas estabelecidas na ficha técnica e entrega das peças no prazo 

determinado. 

 A ficha técnica é considerada como a 

certidão de nascimento do modelo de roupa. São 

necessárias todas as informações referentes ao 

produto. Por exemplo: nome ou código do 

modelo, nome de fornecedores, materiais e 

aviamentos com quantidade específica para cada 

peça, tabela de medida de como deve ficar a peça 

depois de pronta, desenho técnico, sequência 

operacional para quando não se faz a peça no 

local, entre várias outras informações. 

 

 

Imagem 8: Um exemplo de ficha técnica de um modelo de roupa 

 
Ficha técnica do produto é um documento não padronizado que contém todas as 

informações necessárias sobre o produto e materiais que o compõem. A ficha 

técnica dá referências para custos do produto e compra de material para sua 

confecção, bem como informação aos diferentes setores de fabricação. [...] 

(COURO, 2017). 
 

Ficou comprovado através do resultado do questionário, que o 

aprendizado, da maioria das costureiras de Aperibé, foi passado de mãe para filha 

ou por alguém próximo desde muito cedo. É costume das mães passar este ofício à 

filha porque é uma profissão presente em qualquer lugar do mundo. Não é 

diferente nas famílias com pouco poder aquisitivo nas cidades grandes, porem 
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existe outras oportunidades e cursos gratuitos que não tem no interior. Também 

tem quem não precise ganhar dinheiro com esta profissão, mas o faz por hobby. Os 

cursos de costura estão sendo um curso como outro qualquer para pessoas que 

desejam aprender a costurar, seja para fazer suas roupas, criar coisas diferentes, 

trabalhar em confecção, por conta própria ou montar seu próprio empreendimento. 

Tem advogada, nutricionista etc. que amam esta área e fazem faculdade de design 

de moda e curso de curta duração de costura para montar seu próprio negócio. No 

interior a profissão não é reconhecida e ganham pouco porque trabalham com 

peças de valor baixo. Com a implantação do curso elas terão a oportunidade de 

trabalhar com roupas de grife da capital, que vai aparecer em revistas, desfiles de 

moda, novelas etc. e receber mais de um salário mínimo por mês, que é um valor 

razoável no interior porque os gastos também são baixos.  

A cidade de Aperibé, no interior do estado do RJ não apresentou nenhum 

crescimento em relação à formação de costureiras qualificadas para trabalharem 

com tecidos finos e acabamento mais especializado porque as confecções locais só 

trabalham com roupas básicas, sejam confecções próprias ou facções que pegam 

roupas simples cortadas de uma confecção da capital para que as costureiras 

montem na cidade. Através de conversar com os donos das confecções e facções 

de Aperibé, eles disseram que atendem pedidos das regiões locais e cidades 

grandes como, por exemplo, São Paulo, Friburgo, Itaperuna e Campos dos 

Goitacazes. Estas cidades trabalham com Atacadão ou lojas grandes de roupas 

populares. Comentaram que as costureiras sabem fazer as peças simples e que às 

vezes ensinam as que têm pouca prática. A dona de uma facção na cidade vizinha, 

Santo Antônio de Pádua, que trabalha com roupas de grife, disse que as costureiras 

estão acostumadas a só fazer coisas simples e que não querem esquentar a cabeça 

com peças elaboradas e continuar ganhando quase o mesmo salário. Também disse 

que não vale apena ensinar porque as costureiras aprendem e vão trabalhar em 

outra confecção. Com o resultado da capacitação para trabalharem com tecidos 

finos e acabamentos mais especializados, elas poderão costurar por conta própria, 

na própria cidade, podendo receber até três salários mínimos, dependendo da sua 

dedicação. 

No primeiro mês de aula aprenderão a controlar todas as funções da 

máquina como, por exemplo, regular os pontos, usar as agulhas corretas de acordo 
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com o tipo de tecido e aprender que cada tecido reage de uma forma diferente ao 

ser costurado, por exemplo, ggt de sedas, ggt de crepe de seda, malhas neoprene, 

malha bandagem e outras do mesmo estilo. Desta forma terão capacidade de 

manusear os variados tipos de materiais delicados como as sedas usadas pela grife, 

que tem estamparia própria ou as malhas com grande elasticidade.  

Exemplos de tipos de tecidos usados pela grife. 

                    

Imagem 9: Silk double ggt de seda             Imagem 10: Crepe georgette de seda 100% seda ggt                       

 
[...] A seda é um tecido leve, macio e super precioso, descoberto pelos chineses por 

volta do século IX a.C. [...] esse precioso fio se transformou em matéria- prima dos 

tecidos mais nobres, e mesmo hoje, com a descoberta das microfibras sintéticas- 

capazes de criar tecidos com o mesmo caimento, [...]. Além da maciez e do aspecto 

brilhoso, a seda ainda se destaca pelo ótimo caimento no corpo, que garante o 

glamour que as mulheres tanto procuram na hora de se preparar para grandes 

eventos (CAPITOLLIUM BLOG, 2017). 

 

Exemplos de malhas usadas pela grife. 

 

              

 Imagem 11: Vestido Bordado com malha neoprene              Imagem 12:   Malha bandagem para vestidos 

  

O efeito neoprene aparece em malhas que se aproveitam de sua herança no surf. "A 

moda tirou a imagem apenas esportiva do tecido. Foi dele que saiu essa roupa 

esticada, armada, mas ao mesmo tempo macia e flexível. Evidentemente é feito 
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com malha, porque neoprene é feito de borracha, pois é uma roupa para a prática 

de mergulho", explica Gloria (KALIL, 2017). 

  

A malha bandagem está entre as ultimas tendências desta temporada.  

Elástica e moderna é perfeita para confeccionar saias, vestidos tubinhos, e 

casaquetos, pois proporciona conforto e vestibilidade. É um tecido que pode ser 

utilizado tanto no dia-a-dia como na balada (MORTARI, 2017). 

 

No segundo mês a turma vai ser dividida em três equipes porque foram 

disponibilizadas somente duas máquinas averloques para unem as partes das peças 

de malha, e duas máquinas colaretes, que faz bainhas e passar viés nas peças de 

malha. As três equipes estarão fazendo trabalhos distintos que a cada semana muda 

de posição.  

A primeira equipe fará acabamentos de diversos tipos de zíperes em 

variados tipos de malhas. Zíper que fica totalmente aparente do lado de fora da 

peça, outro que aparece só a parte do metal e o zíper invisível que não aparece por 

fora da peça.  A segunda montará peças com forro, onde todas as costuras ficam 

embutidas. E a terceira farão as T-Shirts de malha da grife própria da empresa 

(S&M Facção S/S Ltda). Estas peças são mais fáceis que as roupas da Animale, 

porém com as mesmas exigências de qualidade. Desta forma, todas as alunas 

estarão em atividade, sendo trocadas de posição a cada semana, e a última semana 

será dedicada a reforço de cada uma que não conseguiu fazer as atividades com 

perfeição. 

No terceiro mês elas farão a produção de dois lotes de costura que a 

empresa disponibilizará. Terão duas semanas para entregar o primeiro lote. O 

professor levará a produção até a empresa, retornado com outro lote caso as peças 

tenham sido todas aprovadas, caso não estejam com todas as medidas estabelecidas 

na ficha técnica, as peças retornaram para que elas façam o acerto em casa. Elas 

terão mais duas semanas para fazer o segundo lote.  

As peças virão cortadas e cada aluna montará cinco. A primeira e a 

segunda deverão ser montadas individualmente para que aprendam como se uni 

cada detalhe e só depois montaram as outras três juntas, partes por partes como, 

por exemplo: unir o recorte da frente, rebater o recorte da frente, fazer as pences 

nas costas, etc., fazer o mesmo processo com o forro da blusa, preparar a saia do 

vestido para unir com a blusa. Desta forma aprenderam a fazer peças em serie para 

ganhar tempo na produção. 
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A cada final de aula, as alunas deveram ter cumprido a tarefa do dia com 

conversação de 15 minutos no final sobre as dificuldades e facilidades da tarefa, 

sendo duas horas da aula de sextas feira dedicada a se ajudarem para que haja 

nivelamento da absorção do conteúdo. No final do primeiro mês, as alunas 

deveram ser capazes de fazer a limpeza correta das máquinas, adaptar o ponto ao 

tecido que vai ser usado, reduzir medidas de alguns locais da peça, pregar variados 

tipos de zíperes, corretamente, sem esticar ou enrugando o tecido e outros tipos de 

acabamentos que será necessário para os mais variados detalhes de cada peça que 

possa vir para ser montada; Já no final do segundo mês, elas terão de ser capazes 

de finalizar os exercícios e as T-Shirts com perfeição, pregando zíperes em malhas, 

fazendo partes da peça embutidas com medidas estipuladas na ficha técnica; e, 

finalmente, ao término do terceiro mês terão de ser capazes de montar as peças da 

grife Animale conforme todo o ensinamento anterior. 

As aulas acontecerão na antiga Creche da cidade com máquinas industriais 

e caseiras com duração de três meses, cinco dias por semana, quatro horas no 

turno da noite com início as 18:00 horas.  

Os custos das aulas ficaram por conta da prefeitura, da empresa e das 

alunas: a prefeitura cederá o espaço com o maquinário e três mil reais por mês; a 

empresa com os tecidos, aviamentos, T-Shirts, peças da Animale, e três mil reais 

por mês; as alunas terá mensalidade de duzentos reais e o professor disponibilizará 

três meses para ministrar o curso. A prefeitura só poderá pagar três mil reais do 

salário do professor no início do próximo ano e por isso o curso só terá início em 

janeiro de 2018. 

Para resumo do plano de negócio do curso de capacitação das costureiras, 

que já sabem costurar na cidade de Aperibé, com intuito de reposicioná-las no 

mercado atual de trabalho, a fundadora terá a função de montar, controlar e 

ministrar as aulas onde aprenderam a fazer acabamentos de qualidade em roupas de 

grifes, com vantagem de não haver outros cursos parecidos nas proximidades que 

capacite pessoas para trabalharem em empresas de roupas. Terá como estratégia, 

de divulgação, o boca a boca feito pelas próprias alunas e por um amigo jornalista 

que mora na cidade, que tem contato com prefeitos das cidades vizinhas. Assim, 

dependendo do resultado do curso, será expandido para as outras cidades vizinhas. 
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CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como 

um curso de capacitação de costureiras pode acelerar o reposicionamento das 

mesmas no mercado atual de trabalho na cidade de Aperibé. Além disso, também 

permitiu uma análise mais detalhada através da pesquisa de campo para obter 

dados mais consistentes sobre as etapas do processo de implementação do curso, 

como por exemplo, a parte burocrática do processo, o grau de conhecimento das 

costuras em tecidos delicados e o domínio do assunto por parte do profissional que 

ministrará as aulas. 

As costureiras são, em sua maioria, donas de casa com maridos e filhos e 

não possuem capacitações técnicas para costurar tecidos delicados. Alegam dar 

muito trabalho, preferindo assim, peças mais fáceis com remuneração baixa. Neste 

sentido, aceitaram por estar sem trabalho e que, com a capacitação elas poderão 

escolher se o mais fácil é melhor que o difícil.   

No final da idealização do curso, foi averiguado que, na somatória do 

conteúdo do curso, as situações atuais das costureiras na cidade de Aperibé e a 

proposta do projeto de intervenção local vão contribuir para a recolocação das 

costureiras no mercado de trabalho vindo da capital. Admitindo assim, que os 

objetivos propostos foram alcançados. 

Os conteúdos vistos ao longo do curso de Empreendedorismo permitiu 

entender que, empreender não é só ter uma oportunidade de virar patrão ou ficar 

rico, é poder fazer algo que beneficie outras pessoas, que, talvez não tenha esta 

possibilidade devido à limitação do lugar onde vivem. Desta forma o curso vai ser 

iniciado no próximo ano, 2018, porque a prefeitura não disponibilizava de verba 

para que o curso tivesse início em setembro. Assim, proposta de capacitação 

técnica veio para somar com a falta de capacitação adequada para trabalhar com 

roupas de grife que não entrou em crise junto com o Brasil. 

A proposta do curso envolve um trabalho em grupo: o professor 

idealizador, a prefeitura de Aperibé através da Secretaria de Assistência Social, 

Trabalho, Emprego e Renda, a empresa (S&M Facção S/S Ltda) do Rio de 

Janeiro, que trabalha com a linha festa da grife Animale e as alunas que moram em 

Aperibé. 



29 

 

A entrevista e o questionário semiaberto mostrou a situação das costureiras 

na cidade de Aperibé em relação ao grau de estudo, posicionamentos no mercado 

de trabalho, rendimento mensal e disponibilidade de tempo para o curso. Também 

ficou evidenciado que não possuem capacitação técnica para trabalharem com 

tecidos delicados, o que ajuda a justificar o fato de não terem buscado trabalho 

com salário mais justo. Contudo contribuiu para melhorar a proposta da 

capacitação, tornando acessível a todas. 

A apresentação da proposta do projeto de intervenção local, partindo da 

confirmação do interesse das costureiras, foi apresentada separadamente para o 

prefeito de Aperibé, a empresa e as costureiras com intuito de ser aprovado por 

cada parte envolvida.  

 A capacitação das pessoas, em diversas áreas da costura, pode ser um 

importante passo para as cidades do interior, e, por isso se faz necessário à 

inclusão de outros cursos no futuro como, por exemplo, o de modelagens de peças 

de roupas mais complicadas, infesto, que é a abertura do tecido sobre a mesa, corte 

das peças e este curso de capacitação em outras cidades vizinhas.  

Desta forma, a negociação com o prefeito, com a empresa envolvida e com 

as costureiras foram satisfatória, sendo base para a elaboração do curso. A futura 

recolocação das costureiras no exigente mercado de trabalho vai melhor sua 

remuneração e valorização pessoal, no sentido de bem estar. 
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