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RESUMO

O projeto MINAS RAIZES - VIVER DE COSTURA: CAPACITAÇÃO EM PRÁTICAS DE COSTURAS MANUAIS tem o objetivo de capacitar pessoas em atividades manuais de

bordado, com abordagem no universo do Design que possam ser revertidos na melhoria de produtos, calcado na valorização do território, da cultura material e imaterial local,

respeitando as características locais, culturais e de produção de cada indivíduo. 

A metodologia baseia-se em processos de design de forma integrada, para orientação do aprendizado em técnicas artesanais manuais e desenvolvimento de produtos. As

atividades consistem em aulas explanativas com a apresentação de conceitos, técnicas, produtos, materiais e mercado; além das aulas práticas dirigidas, onde são desenvolvidas

atividades de bordado manual.

As aulas de bordado têm apresentado bons resultados. A turma é composta por um público bem diverso e conta com a participação de jovens, adultos e idosos. As atividades são

desenvolvidas em ambiente descontraído e interativo e possibilita a troca de conhecimentos e experiências, respeitando e valorizando diversos saberes. Os integrantes

demonstram grande empenho no desenvolvimento das práticas de bordado e a turma é muito participativa, dando constante e positivos feedback das atividades aprendidas em

sala. 

As aulas são desenvolvidas no ambiente de ensino e tem cumprido com a proposta de proporcionar maior interação dos participantes com o meio acadêmico.

O interesse demostrado pelos participantes possibilita o desenvolvimento de propostas mais elaboradas, que vão além da pratica do bordado, mas que permeia também: a

resolução de demandas técnicas, produtivas e criativas focadas na valorização cultural e fortalecimento da identidade da comunidade, na autonomia criativa e na identificação de

novas oportunidades de trabalho e geração de renda. As aulas proporcionam ainda aos alunos o aumento da qualidade de vida, autoestima, novas experiências, além da

interação e troca de conhecimentos entre eles.
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