
 



Objetivos 
GERAL 

Capacitar mulheres da Comunidade da Sesmaria, em técnicas de tecelagem e 

fiação com materiais naturais e reciclados, visando à geração de trabalho e 

renda, através de uma atividade sustentável. 

  

ESPECÍFICOS  

  

Ensinar técnicas de tecelagem e fiação com a experimentação de materiais 

variados (naturais e reciclados) 

Desenvolver pesquisas e incrementar a aplicação da fibra de bananeira  

Desenvolver peças diferenciadas 

Estruturar a comercialização das peças produzidas 

  

 



Metodologia: 

 A capacitação foi realizada através de oficinas, duas vezes por 

semana, na sede própria, no Bairro da Sesmaria; e também da 

participação em oficinas externas nos bairros do Camburí, Rio Escuro 

e sede do Projeto Tamar. 

 A  tecelagem foi iniciada com a manufatura de teares simples 

e a produção de peças com eles.  

 Foram montados, pela alunas os teares de pente-liço, e seus 

acessórios. 

 As alunas passaram a desenvolver peças de sua escolha sob  

orientação da monitora. 

 O preparo da fibra foi realizado várias em locações diferentes. 

 
 



Resultados esperados: 

 1.1  Aprimoramento do trabalho executado. Encontrar quais os 

materiais melhor se adaptam a uma produção sustentável 

1.2 Desenvolvimento de uma fibra de qualidade. 

1.3 Sustentabilidade e auto-suficiência para produção 

2.1 Implantação das propostas viáveis 

2.2 Produção de fibra de qualidade 

3.1Peças  diferenciadas, com  bom acabamento e materiais de 

acordo. 

4.0Divulgação do trabalho 

4.0 Reconhecimento do diferencial 

 



Resultados alcançados: 

 Formação de grupo de trabalho 

 



 
Oficina em sede própria 

 

 
 

 



 
 



Resultados efetivamente alcançados: 

 
Execução de peças de boa qualidade 

 



 
 

Prática no corte da fibra 

 



 
 

Intercâmbio com outras comunidades 

 



O que deu certo?  
 Formação de grupo de trabalho feminino 

Aceitação na comunidade 

Metodologia de ensino 

Estabelecimento de oficina em sede própria, em 

ótima localização. 

Inclusão dos familiares – filhos 

Direcionamento da produção 

Parceria com a escola e projeto Namaskar 

 



O que não deu certo? O que faria diferente? 

Curta duração do projeto em época 

desfavorável para o Litoral Norte. 

 

Falta de comunicação entre os projetos. 



Conclusões Finais  

O projeto se desenvolveu de forma bastante satisfatória, iniciou-se em uma e 

sala emprestada; depois,conseguiu sede própria onde foi montada a 

oficina.  

As alunas foram instruídas sobre os fundamentos da tecelagem, e iniciaram a 

produção de peças.  

Foi introduzida a técnica do preparo da fibra de bananeira. 

Foram realizadas viagens de intercâmbio, com a participação em oficinas 

externas. 

Iniciou-se a produção de peças com a fibra de bananeira. 

Será realizada uma mostra na sede do Projeto Tamar em conjunto com o “ 

Petrobrás Comunidades”. 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre a continuidade 

 O projeto ficou bem sedimentado, tem sede 

própria e nome, mas esta seria apenas a 

primeira etapa para sua real efetivação. 

 

  A fase da efetiva produção e futura 

comercialização só tem possibilidade de ocorrer 

à partir do momento atual. 

 

 Fica bem clara a necessidade da continuidade 

do projeto, para que não se perca o trabalho 

realizado.  



Sugestões de melhoria  

Facilidade no apoio da coordenação. 

 

Maior duração dos projetos 

 

Maior intercâmbio entre projetos. 



http://musatecela.blogspot.com/ 

deby.tecela@gmail.com 


