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Trabalho não deixou tempo para que elas preparassem as próprias roupas para desfile 
 
O trabalho de confeccionar peças para as modelos não deixou tempo para que as costureiras 
Ednéia Cristina Pajen e Maria Soares de Oliveira Silva criassem as próprias roupas para estrear na 
platéia do desfile de ontem no Hotel Unique. Mas a ansiedade de assistir à última noite da 5.ª 
edição do Amni Hot Spot, evento de moda que antecipa as tendências do verão 2004, continuava 
grande.  
 
Elas queriam conferir no desfile do estilista João Paulo Porangaba seu trabalho dos últimos meses 
e concretizar um sonho que começou nas aulas do Projeto Moda na Comunidade: ver de perto o 
badalado mundo da moda.  
 
Mantido pelo Senac, o projeto leva até comunidades de baixa renda cursos de costura, 
modelagem e história da moda. A proposta é multiplicar conhecimentos e abrir portas para quem 
vê na moda uma ferramenta de inclusão e mobilidade social.  
 
"Na edição passada do Amni Hot Spot, as cinco costureiras que trabalharam para estilistas 
passaram o que aprenderam para outras 43 mulheres", conta uma das coordenadoras do Projeto, 
Claudia Itano. "Desta vez, temos três costureiras trabalhando para os desfiles e duas vão produzir 
coleções para showrooms de estilistas”. 
 
Ela lembra que passar pela experiência da costura de passarela é importantíssima. "Há muitos 
tecidos diferentes, formas inusitadas e detalhes de acabamento em desfiles desse nível que elas 
nunca viram na vida. Se conseguem confeccionar esse tipo de roupa, podem fazer tudo", diz. Ela 
destaca que, além de oferecer mão-de-obra qualificada, outra meta do trabalho é envolver 
patrocinadores no projeto, conseguindo, por exemplo, doações de tecidos e maquinário.  
 
Na igreja - As costureiras que estão entrando no mundo da moda pertencem principalmente às 
turmas do Programa de Aperfeiçoamento de Monitores de Costura. Além de Porangaba, também 
aluno do Senac e criador da marca J Pig, já trabalham com os estilistas Deoclys Bezerra, Jefferson 
de Assis e Wilson Ranieri.  
 
"Tô achando importante participar porque a gente aprende muito", diz Ednéia, que é evangélica e 
pretende abrir um espaço em sua igreja para ensinar o que aprende a outras mulheres. "Isso tudo 
é a minha vida", completa Maria Soares. Em três anos, já passaram pelo Moda na Comunidade 
3.600 profissionais, que atuam com poucos recursos em oficinas espalhadas por São Paulo. 
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