


Apresentação
Os artigos, relatos e depoimentos aqui reunidos – de origem, natureza e

períodos diversos –, constituem uma produção de vivências e estudos dos
docentes, gestores e outros profissionais da educação que atuam ou atuaram
junto ao Projeto Mulheres Mil. Estes trabalhos são, antes de tudo,
testemunhos de experiências de vida pessoal, acadêmica e profissional, sob o
olhar das representações dos papéis das mulheres em relação ao trabalho, à
vida familiar e sua trajetória enquanto mulher.

No seu conjunto, percebese a variação de tom, ritmo, estilo e perspectiva
e registramse as mudanças que foram sendo realizadas a partir das reflexões
e aplicações sobre a temática, em contato com as situações sócioculturais
concretas de cada comunidade e/ou instituição. Embora a ruptura com a
tradição, propiciada pela modernidade tenha alcançado mudanças, estas não
foram e não são lineares. As tensões entre tradição e modernidade, entre
afirmação do individual e da convivência coletiva, entre o público e o privado,
as formas de organizar a vida cotidiana, os significados e as conseqüências do
pertencimento de gênero são marcados por conflitos, tensões e prazeres.

Mudanças na família e nas relações sociais de gênero são aspectos
vinculados na organização da vida social com um todo. Portanto, o gênero é
um referencial importante quando se trata de aferir a igualdade na sociedade
moderna – expressão de um processo de democratização, o direito de ter
direitos. As tendências observadas não diferem muito dos achados de outras
pesquisas em países considerados mais desenvolvidos. À medida que se
instruem e se politizam, as mulheres passam a reivindicar o direito ao
trabalho, como forma de realização pessoal, fator de equilíbrio e de
crescimento.

A educação e o trabalho por si têm sido os meios possíveis de promoção
social da mulher. Mas, as mulheres de hoje ainda se perguntam “O que é ser
mulher?” Mulher não apenas enquanto uma imagem, mas com as várias faces
e tantos estilos de ser, em uma multiplicidade variada de tentativas
individuais. Esperase que esta coletânea se torne um desafio e possa abrir um
novo sentido sobre a questão da mulher e as suas mudanças. É isso que temos
o prazer de apresentar para apreciação.

Boa leitura!
Mônica Maria Montenegro de Oliveira & Raimundo Nonato Oliveira Furtado
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RESUMO
Apresentamos neste relato algumas considerações acerca da autoestima, ouseja, como esse processo se manifesta no indivíduo e como ele é importantepara que se tenha consciência da nossa representação enquanto sujeitosdentro da sociedade que vivemos. Relacionada à capacidade de abstração designificações para nossa existência e com a finalidade de se auto valorizar,delineamos algumas falas tendo como principais atores as alunas beneficiáriasdo Projeto Mulheres Mil, grupo formado por moradoras de antigas palafitas daárea urbana de Manaus. Focarseá a importância do desenvolvimento daautoestima com as mulheres para que elas possam interagir confiantementeno mercado de trabalho e crescerem como indivíduos e cidadãs de suas vidas.
Palavraschave: autoestima, mulheres mil, sociedade, cidadania, mercado detrabalho.



O PROJETO MULHERES MIL NO IFAM
A experiência de trabalho do Projeto Mulheres Mil do Instituto Federal de

Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), cujo públicoalvo está
direcionado efetivamente ao universo feminino de cidadãs provenientes de
áreas de risco da cidade de Manaus (antigas palafitas). Essas mulheres
buscavam e buscam a inserção no Projeto, o que é uma oportunidade de
emprego no mercado de trabalho hoteleiro, quadro este visivelmente oposto à
realidade diária em que vivem. Tal aspecto remonta a um conceito psicológico
de extrema relevância no cenário social, que muitas vezes, é banalizado pelo
senso comum graças a uma “bateria” de livros de autoajuda em torno do
tema, que passa despercebido nas relações humanas e, quase sempre, deixa
de receber o seu devido destaque: o conceito de Autoestima.

Analisando historicamente o conceito de autoestima, entre o século IX e
início do século XX, percebese que o mesmo parece não ter sido discutido a
fundo ou de forma ampla. Porém, ao se analisar os primeiros escritos de
teóricos da personalidade sobre o conceito de self podese encontrar as
reminiscências deste construto da personalidade. Autores como William James,
Charles.H.Cooley, Alfred Adler e George Herber Mead buscaram tratar do
assunto de maneiras distintas, porém complementares. Todos contribuíram
com as suas idéias para a definição do construto autoestima, por exemplo, a
forma como o indivíduo elege as suas metas, na visão de W. James; a
aceitação de si mesmo em A. Adler; a importância do outro significante
enfatizado por C. H. Cooley e G. H. Mead, e a autenticidade do eu em K.
Rogers, que constituíram um pano de fundo ao que mais recentemente foi
incorporado a este tema (Gobitta & Guzzo, 2002).

A AUTO ESTIMA
Em termos conceituais autoestima referese à avaliação que o indivíduo

faz, e que habitualmente mantém, em relação a si mesmo. Expressa uma
atitude de aprovação ou desaprovação e indica o grau em que o indivíduo se
considera capaz, importante e valioso. Em suma, a autoestima é um juízo de
valor que se expressa mediante as atitudes que o indivíduo mantém em face
de si mesmo. É uma experiência subjetiva que o indivíduo expõe aos outros
por relatos verbais e expressões públicas de comportamentos.

Uma pessoa com autoestima alta mantém uma imagem bastante
constante no desenvolvimento de sua capacidade e da sua distinção como ser;



ademais, pessoas criativas têm alto grau de autoestima. Essas pessoas
também têm maior probabilidade para assumir papéis ativos em grupos sociais
e efetivamente expressam as suas visões. Observamos essa gradação
crescente de valores ao longo da construção do curso com as alunas do
Mulheres Mil, que menos preocupadas com medos e ambivalências,
aparentemente se orientam mais diretivamente e realisticamente as suas
metas pessoais.

Para que o desenvolvimento da autoestima ocorra de modo saudável e
adaptativo, é necessário o alcance de fatores importantes para o êxito do
processo, tais como:

a) fatores psicológicos: que incluem pensamentos relacionados a
importância e a implicação de eventos, sentimentos e repertório de
comportamentos de enfrentamento;

b) fatores biológicos: relacionados às respostas fisiológicas que
influenciam processos psicológicos, as quais se traduzem em estados
subjetivos de ansiedade, depressão, irritabilidade, inquietação, pensamentos
recorrentes ou dificuldades de concentração;

c) grau de apoio social: pessoas e recursos do contexto que o indivíduo
dispõe para manter ou restabelecer o equilíbrio emocional, dos pensamentos,
sentimentos e comportamentos.

Ito, Gobitta & Guzzo (2007) apontam que o desenvolvimento adaptado é
determinado pela rede de apoio social, ou seja, aos recursos externos de apoio
que proporcionam reforço às estratégias de enfrentamento das situações de
vida; pela rede de apoio afetivo, que desenvolverá um ambiente coeso e sem
conflito no ambiente familiar e, também, pelas características individuais,
como autonomia, autoestima e orientação social positiva.

Desse modo, a possibilidade de desenvolvimento adaptativo e da
disposição de recursos que enriqueçam os determinantes supracitados protege
o indivíduo de doenças e sintomas psicopatológicos, independente de o sujeito
ser exposto a situações adversas. Estar bem consigo mesmo, direcionar
sentimentos positivos sobre si e acreditar em suas potencialidades eleva a
capacidade de enfrentamento da pessoa aos estímulos negativos do ambiente
e protege o ego de patologias que o depreciam, entre tais patologias estão a
depressão e melancolia.

Indubitavelmente, o meio social onde o indivíduo está inserido contribui
de modo significativo para a formação do conceito de autoestima e determina



o modo de relacionamento que este terá no contexto em que se encontra. No
caso das alunas do Projeto Mulheres Mil, se pensarmos em termos sociais de
exclusão e desigualdade impostos pelo modelo capitalista que difere os seres
humanos por suas posses e capacidade de produção, como também por seu
impacto na sociedade como um todo, poderseia pensar que todas as
beneficiárias, indiscutivelmente, sofreriam de um sentimento de baixaestima
e de rejeição do próprio eu. Porém, observando o termo resiliência e o modo
como este interfere na autoestima e no autoconceito, todos os esforços
iniciais de generalização seriam em vão.

O termo resiliência referese à capacidade do indivíduo em transformar
experiências negativas em algo positivo e que o impulsiona a rechaçar tal
realidade em função de uma melhoria de vida (grifo nosso). Tal conceito
pode ser exemplificado pelo sonho de meninos de periferia que, criados em
“bocas de fumo” e em meio à tiroteios e marginalidade, almejam estudar e
construírem um futuro melhor e totalmente oposto à realidade da infância.

Diante disso, as mulheres assistidas pelo Projeto Mulheres Mil do IFAM
podem ser analisadas pela ótica da resiliência, pois apesar das adversidades
sociais e, até mesmo, familiares estão lutando por um futuro digno e
transformador. São mulheres que, muitas vezes, passaram por cima de
preconceitos dentro do próprio seio familiar, onde sequer o marido e filhos
acreditavam na sua capacidade de atuar no ramo hoteleiro como camareiras,
além de comentários jocosos e depreciativos de vizinhos, parentes e amigos
sobre o que é ser uma camareira e sua real função no cenário do turismo.
Todas elas, guerreiras e imbatíveis, foram resilientes ao tomarem a decisão de
aceitar o convite para participar e, consequentemente, se inserir no curso por
elas mesmas. Hoje essas mulheres provam para si e para os outros o quão
capazes são de modificar o rumo de suas próprias histórias.

AUTOESTIMA E RESILIÊNCIA
O espaço de atuação do Projeto Mulheres Mil do IFAM pode ser entendido

como um meio de ativar o processo de autoestima coletiva em mulheres que,
além de possuírem a autoestima pessoal, apresentam traços de uma grande
capacidade de resiliência.

De acordo com Souza & Ferreira (2005) a autoestima pessoal diz respeito
à avaliação positiva ou negativa que o indivíduo faz de si mesmo,
constituindose, assim, em um aspecto central do eu, que desempenha papel
fundamental no processo de construção da identidade adulta. Ela é, portanto,



uma conseqüência da identidade pessoal, congregando, dessa forma, as auto
avaliações sobre os atributos e habilidades individuais manifestos nos domínios
interpessoal e privado.

A autoestima coletiva referese à identidade social, isto é, à avaliação dos
atributos característicos dos grupos aos quais o indivíduo pertence e com os
quais se identifica. Significa dizer que, enquanto a autoestima pessoal situase
no âmbito interpessoal, a autoestima coletiva é fundamentalmente relacional,
estando associada ao contexto intergrupal e às comparações que o indivíduo
realiza entre seu próprio grupo que pertence e os demais grupos sociais.

Assim, quando a comparação favorece o seu próprio grupo, as pessoas
tendem a perceber esse grupo como detentor de mais prestígio e a apresentar
uma autoestima coletiva mais elevada do que quando a comparação não se
mostra favorável ao grupo a que elas pertencem. Vemos, por exemplo, que o
grupo discente do Projeto Mulheres Mil do IFAM passou essa imagem positiva à
sua comunidade, motivo pelo qual muito antes da primeira turma ter concluído
o curso, já havia outras interessadas em participar da nova turma.

O grupo de trabalho formado pelas alunas do Projeto Mulheres Mil do
Amazonas encaixase enquanto promotor da autoestima coletiva. Ao
identificarse com as demais companheiras de classe, a aluna assistida ou
beneficiária tem despertado dentro de si um sentimento de pertença com
relação àquela turma, o que reforça a necessidade de estar naquele grupo e de
seguir o curso até o final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do momento em que uma mulher assistida ou beneficiária

percebese tão capaz quanto às demais de alcançar o seu objetivo profissional,
através da identificação e acolhida pelo grupo e professores, a autoestima
pessoal elevase e agregase a autoestima coletiva, impulsionando a classe ao
nível de exploração de suas potencialidades e capacidade intelectual, pois
todas passam a acreditar que os possuem e que conseguirão inserirse no
mercado de trabalho por seu próprio mérito, o que antes não ocorria quando o
contexto social as discriminava e as faziam questionarse enquanto sujeitos
potencializadores de mudanças.

O processo de afirmação do eu, deste modo, ocorre através do
conhecimento e do processo de aprendizagem desencadeado pelos encontros
diários do Projeto Mulheres Mil. As disciplinas básicas (português, matemática,



informática, dentre outras) capacitamnas, enquanto profissionais, a atuarem
de modo especializado no mercado de trabalho; o conhecimento de idiomas
(inglês) amplia a sua capacidade de comunicação; e o contato com
informações referentes aos direitos da mulher garantidos por lei as capacitam
enquanto sujeitos sociais reivindicadores da sua própria cidadania. Todo o
trabalho, aliado ao esforço pessoal de cada uma, lançará no mundo/mercado
de trabalho não apenas profissionais qualificadas, mas, sobretudo, mulheres
com autoestima elevada e saudáveis psicologicamente para enfrentarem, com
maior eficiência, todo e qualquer entrave a ser superado.
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RESUMO
Este relato reelabora suscintamente a cronologia da evolução de um espaço deaprendizagem, o Insituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia(IFBA), por meio da reflexão inicial sobre o impacto que esse locus socialespecial imprime ao sujeito e à sociedade. Apresenta a descrição dodesenvolvimento e dos resultados parciais do SubProjeto Mulheres: um Tourem Novos Horizontes, desenvolvido pelo IFBA, salientando a importância e anecessidade de se estabelecerem Políticas Públicas de longo prazo e perenesque interconectem a educação profissional, a construção cidadã e a valorizaçãodos sujeitos, considerando que a sociedade brasileira é composta por umgrande percentual de pessoas em situação social desfavorecida. Por fim,retoma a reflexão sobre a influência da ação dos sujeitos nas (trans)formaçõesnecessárias dos/nos institutos e da/na rede como um todo.
PalavrasChave: Educação Profissional; Cidadania; Valorização da Mulher.



CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Quando se discute sobre os diversos espaços de aprendizagem e os

sujeitos que interagem nos mesmos, a reflexão inicia com o impacto e/ou a
influência que esses loci sociais especiais imprimem ao sujeito/sociedade. Mas,
talvez fosse interessante refletir sob um outro aspecto que poderia ampliar as
análises. Como nós, atores sociais, atuando em diversos espaços e com
papéis distintos, afetamos esses espaços? Consideramos essa reflexão
fundamental para que, sobretudo no serviço público e aqui, especificamente,
no Serviço Público de Ensino Federal, no desenvolvimento do ProjetoPiloto
Mulheres Mil, se inicie uma (trans)formação.

Nesse cenário, este relato desenvolve inicialmente a estruturação da
formação, como se configura em 2009, da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica e dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia. Em seguida, apresenta a descrição do desenvolvimento e
dos resultados parciais do SubProjeto Mulheres: um Tour em Novos
Horizontes, desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA), salientando a importância e a necessidade de se
estabelecerem Políticas Públicas de longo prazo e perenes que interconectem a
educação profissional, a construção cidadã e a valorização dos sujeitos,
considerando que a sociedade brasileira é composta por um grande percentual
de pessoas em situação social desfavorecida.

Por fim, retoma a reflexão sobre a influência da ação dos sujeitos nas
(trans)formações necessárias dos/nos institutos e da/na rede como um todo,
pois a ação de cada indivíduo atua no seu campo mais próximo (sala de aula,
coordenações, departamentos, próreitorias, reitoria) e naquele mais distante
(outros Institutos, o Ministério da Educação, outros Ministérios e órgãos, etc.),
como os pontos de uma “rede de pesca” que se interligam uns aos outros.

MULHERES: um Tour em Novos Horizontes
Considerando que a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia da Bahia – IFBA é a nova denominação do antigo Centro Federal de
Educação Tecnológica da Bahia – CEFETBA, este dá continuidade em 2009 aos
cursos já oferecidos em 2008 com as alterações efetuadas segundo as
demandas da sociedade. O IFBA, herdeiro das Instituições que se constituíram
e desenvolveram a partir de 1909, disponibiliza em 2009 à sociedade baiana
as formações oferecidas pelo antigo CEFETBA em 2008, acrescidas de outros



cursos autorizados.
Mas, além das formações oferecidas ao longo desses 100 anos, novas

responsabilidades se apresentam considerando as características de uma
grande parte da população brasileira, sobretudo, aquela que se encontra em
situação de risco social, como é a realidade do públicoalvo do Projeto
Mulheres Mil  SETEC/MEC. Aqui, especificamente, é apresentada a experiência
parcial do subprojeto desenvolvido no IFBA.

O desenvolvimento desse subprojeto, considerando o quadro sócio
econômico atual, visa favorecer a inclusão dos grupos menos favorecidos no
mundo do trabalho na região metropolitana de Salvador. Nesse contexto, a
instituição busca oferecer um acompanhamento às mulheres desfavorecidas, a
fim de promover a sua Qualificação Profissional e também o aumento da sua
Escolaridade. Para alcançar esse objetivo, o processo se ancora no
reconhecimento e desenvolvimento das habilidades necessárias para a prática
laboral a curto prazo, bem como no despertar da consciência das mulheres
atendidas para a importância de participação ativa na sociedade.

É importante salientar que a exclusão social de grandes parcelas da nossa
população torna clara a relevância de toda e qualquer ação que venha
favorecer a melhoria das condições de vida dessas pessoas. É fato que na
atualidade as mulheres também desempenham o papel de provedoras e
condutoras da educação e dos rumos da família. Dessa forma, quando
alcançam uma colocação no mercado de trabalho contribuem para um
aumento importante da qualidade de vida de toda a família, o que é um
processo fundamental devido aos efeitos que geram em curto prazo. Se a
inserção de mulheres no mercado de trabalho ocorrer de maneira contínua e
progressiva, decorrido algum tempo, os efeitos poderão ser sentidos como um
incremento consistente no padrão, nos valores e modo de vida da sociedade.

Assim, por meio de pesquisa domiciliar aplicada por alunos do Curso
Técnico em Turismo – Modalidade Integrada – foi possível obter o perfil da
comunidade Vila 2 de Julho, cujo resultado apresentase a seguir: 51,6% da
população da comunidade é constituída de mulheres; 35% estão na faixa
etária de 21 a 40 anos, ou seja, economicamente ativos; 43,4% não
completaram o ensino fundamental e 13% são analfabetos; 33,8% dos
moradores adultos estão desempregados; 53,3% das famílias sobrevivem com
até R$380,00 mensais.

A partir desses dados, considerouse a comunidade da Vila 2 de Julho
adequada a desenvolver o projeto de qualificação profissional e melhoria da



qualidade de vida de mulheres desfavorecidas.
Nesse cenário, o IFBA, no desenvolvimento desse subprojeto tem como

objetivos reconhecer, complementar e possibilitar a certificação de
competências fundamentais para a Qualificação Profissional almejada por cada
mulher atendida, de modo a favorecer sua inserção no mercado de trabalho e
com isso, incluílas sócioeconomicamente, resgatando sua autoestima, a
melhoria da sua qualidade de vida e da sua família, bem como o seu
crescimento econômico e sustentável.

Além disso, tem o intuito de promover a elevação da escolaridade das
mulheres beneficiárias, potencializando as ações da proteção ambiental e
saúde pública, por meio da conscientização da importância do meioambiente
para a qualidade de vida da comunidade; possibilitar a certificação em
ocupação/profissão da área desejada pela participante, a partir do
desenvolvimento e utilização de ferramentas, técnicas e currículos para
proverem acesso, capacitação e assistência às mulheres atendidas; implantar
ações para a promoção da saúde da mulher, cidadania e inclusão digital, com o
objetivo de possibilitar que as mesmas sejam inseridas no mercado de
trabalho; capacitar as mulheres para identificarem canais que utilizem os seus
serviços mediante o estabelecimento de parcerias para a ação conjunta com as
instituições, visando a criação e manutenção de demandas que possibilitem a
expansão das suas atividades; possibilitar a continuidade das ações por meio
de uma cooperativa de serviços e de outras ferramentas e técnicas que
assegurem sustentabilidade como conseqüência do projeto, a partir do
fomento ao empreendedorismo e ao cooperativismo.

Para operacionalizar e realizar esses objetivos, foi estabelecidada uma
metodologia de trabalho que se estruturou em seis etapas interdependentes.

1ª Etapa  Estruturação e oficialização das equipes de trabalho do
projeto, três momentos são ressaltados: (1) a definição dos ambientes e
recursos materiais destinados ao projeto; (2) a estruturação inicial do
escritório de acesso que foi compartilhado com a Coordenação dos Cursos da
Área de Turismo e Hospitalidade do IFBA – para atividades administrativas
ligadas ao subprojeto e contato com parceiros – além desse locus, foram
utilizados espaços das Associações de moradores, organizações não
governamentais, entidades religiosas ou grupos étnicos atuantes no local para
reuniões com as mulheres e condução de capacitação por meio de cursos,
oficinas e atividades referentes às áreas de Qualidade de Vida, Saúde,
Cidadania, Meio Ambiente e Direitos das Mulheres; e (3) a definição dos nomes
da equipe do Subprojeto.



2ª Etapa  Preparação da equipe de trabalho (recutamento e prepação
dos estagiários para atendimento administrativo e operacional)

3ª Etapa – Recrutamento, seleção e sensibilização das mulheres
beneficárias.

4ª Etapa  Levantamento de informações básicas para a Avaliação e
Reconhecimento da Aprendizagem Prévia – ARAP.

5ª Etapa – Estabelecimento de parcerias com colaboradores potenciais
para o projeto por meio de convênios internos e interinstitucionais.

6ª Etapa  Serviços de acesso: na sua fase inicial estava previsto o
estabelecimento de parcerias com associações de moradores, organizações
não governamentais, entidades religiosas ou grupos étnicos atuantes na
comunidade de residência das mulheres e o levantamento das necessidades
materiais para oferecimento de cursos, oficinas, entre outros.

Na avaliação parcial efetuada, considerando o período de janeiro de 2008
a fevereiro de 2009, ressaltase que a partir de janeiro de 2008 teve início à
turmapiloto composta por 22 mulheres selecionadas por meio dos critérios
definidos pela equipe executiva, tais como: renda familiar, características da
moradia e número de filhos. Destacase que das 22 beneficárias selecionadas
apenas 9 continuaram no subprojeto. Dentre os motivos da evasão podem ser
citados: desmotivação para continuar os estudos; empregos informais que
inviabilizaram a freqüência às aulas; empregabilidade na economia formal;
falta de creche na comunidade para deixar os filhos menores.

As atividades desenvolvidas inicialmente foram de integração das
participantes, construção de portfólio e cursos de qualidade de vida. Tais
atividades se estenderam de janeiro a julho de 2008.

De acordo com o plano de educação foram ministrados os módulos que o
compõem e também foram realizadas visitas técnicas. A estrutura curricular
do Curso de Formação para Camareira foi composta por seis disciplinas,
perfazendo um total de 154 horas/aula, a saber: Informática Básica (30 h/a);
Comportamento Sustentável: Qualidade de Vida, Relações Interpessoais e
Meio Ambiente (54 h/a); Saúde e Direitos das mulheres (6 h/a);
Empreendendorismo Solidário (24 h/a); Formação Profissional Teoria (10 h/a);
e Formação Profissional Prática (30 h/a). Ao longo do desenvolvimento das
disciplinas, foram feitas três visitas técnicas nos hotéis, a saber: Pestana
Convento do Carmo, Hotel Vilamar e Albergue do Porto com o objetivo de
oferecer às discentes contato com o mundo do trabalho e com as profissionais



camareiras em seu local de trabalho. Além disso um city tour aos principais
pontos turísticos de Salvador propiciou que as alunas conhecessem as
peculiaridades históricas e culturais dos pontos turísticos mais visitados pelos
turistas que visitam Salvador. Esse evento foi acompanhado pela Guia Nacional
e Regional Irailde Cezar da Silva Santos.

Aulas práticas de aproveitamento de resíduos deram um colorido especial
ao curso, uma vez que possibilitaram a utilização de material descartado e
gerador de lixo, tais como: garrafas PET (confecção de cortinas, embalagens
para presentes e brinquedos infantis); sebo e óleo de soja usado (confecção de
sabão e sabonete). Tais ações geraram entusiasmo e despertaram a
consciência ecológica nas integrantes da turma.

No mês de fevereiro de 2009, foi concluída a formação com um total de
37 mulheres qualificadas na formação profissional para camareira.

No que se refere aos resultados alcançados é importante enfatizar que a
palestra da Delegacia Espacial de Atendimento à Mulher  DEAM viabilizou a
discussão dos direitos da mulher de maneira racional, considerando todos os
aspectos envolvidos após a denúncia e a repercussão na vida das vítimas.
Ainda, a partir das falas das participantes do projeto verificouse uma
transformação na visão que estas tinham de si mesmas e a demonstração de
interesse e empenho no retorno à sala de aula por meio da iniciativa de se
matricularem na escola formal em 2009.

Um fato a ser realçado foi a participação de alguns membros da
comunidade nas oficinas de qualidade de vida oferecidas pelo projeto ao serem
informadas pelas vizinhas, colegas sobre os benefícios dessas atividades em
suas vidas. Tal sensibilização provocou o despertar de interesse na
participação no projeto por outras moradoras. Evidenciase, igualmente, o
envolvimento de docentes de diferentes áreas de conhecimento (química,
biologia, medicina, línguas estrangeiras, administração hoteleira e turismo) e a
definição dos critérios para elaboração de um sistema para efetivação das
matrículas das participantes no IFBA, na modalidade de Formação Inicial e
Continuada – FIC.

No que concerne à comunicação, divulgação e disseminação das ações
desenvolvidas, além do link no Portal da REDENET, as notícias sobre o projeto
foram veiculadas no Jornal do CEFETBA , ano 1 n° 3 de agosto de 2008 com a
matéria de capa ”Mulheres Mil – projeto promove qualificação profissional de
mulheres da comunidades da Vila Dois de Julho” e no n° 6 de novembro de
2008 do mesmo jornal, no qual a matéria veiculada foi sobre a visita das



representantes dos Colleges Niagara College, Marti Jurmain e do George Brown
College, Anna Willats intitulada “Canadenses visitam o Projeto Mulheres Mil”.
A página do IFBA tem divulgado as atividades desenvolvidas no Curso, como:
Oficina de Meio Ambiente e o aproveitamento de embalagens PET para
confecção de cortinas, embalagens para presentes, brinquedos etc.;
entrevistas com as participantes; palestra sobre Direitos da Mulher proferida
por representante da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM);
Visita Técnica e aula prática em estabelecimento hoteleiro; City Tour com
participantes e docentes do projeto, com fins de mostrar às participantes os
principais pontos turísticos e atrações da cidade de Salvador.

Ao longo do desenvolvimento do subprojeto alguns acordos e parcerias
foram estabelecidos. A continuidade da parceria com a Organização Brahma
Kumaris possibilitou ministrar os cursos de Qualidade de Vida,
disponibilizando 3 instrutores. A participação voluntária da bióloga Daniela
Vasconcelos Silva possibilitou ministrar as aulas sobre Meio Ambiente e do
voluntário Antônio Andrade, com Formação em Língua Estrangeira – inglês –
(noções básicas). Foi efetuado acordo com a Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares ITCP o que viabilizou a formação em
Empreendedorismo Solidário.

Algumas dificuldades ocorreram na execução do subprojeto, não
obstante, são visíveis alguns impactos obtidos, entre eles: a liberação de
recursos financeiros pela SEMTEC/MEC para aquisição de equipamentos para
criação de infraestrutura de laboratórios para uso do projeto; a mobilização
de diversos setores do IFBA na viabilização do projeto; a intenção do Ministério
da Educação em transformar a concepção do projeto em política pública; e a
visibilidade do projeto na comunidade, no IFBA e na cidade de Salvador.

No Plano de Atividades estabelecido para 2009 está previsto mais seis
fases: a qualificação para Cuidador Domiciliar; a qualificação para
Recepcionista/Telefonista em Hotel; a implantação do Escritório de Acesso; a
implantação do Observatório; a qualificação dos docentes do Curso de
Turismo; e a divulgação.

100 ANOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O PROJETO MULHERES1000
Um desejo que se expressa em cada uma das participantes que

concluíram a primeira turma é continuar participando das turmas
subseqüentes. Esse é um resultado muito importante, pois demonstra que o



subprojeto do IFBA, por meio da formação inicial e continuada no âmbito da
educação profissional, promoveu o interesse de cidadãs que se encontravam
sem perspectivas e se sentiam desvalorizadas.

Assim, certamente, essa motivação (trans)formará essas mulheres e as
suas famílias como é possível vislumbrar por meio das suas realidades antes e
após a participação nas atividades do subprojeto do IFBA, conforme as relatos
abaixo:

1. Luciana Oliveira, casada, 31 anos, três filhos, começou a trabalhar cedo
como auxiliar de cozinha. Foi costureira em fábrica de roupa, recepcionista,
ajudante geral e empregada doméstica. O desemprego acabou abalando sua
autoestima. Com o Mulheres Mil, ela está resgatando a vontade de buscar
seus sonhos:

“Quando entrei no projeto, estava passando por uma crise no casamento,
porque desde pequena eu sempre trabalhei. Depois que casei, cheguei a ter

depressão por ficar muito tempo dentro de casa. Agora, voltei a estudar.
Estou cursando o 1º e o 2º ano do Ensino Médio e quero trabalhar, não

importa em quê. Quero arrumar algo melhor”.

2. Andréa Lúcia Nascimento, casada, 35 anos, três filhos, já trabalhou em
serviços gerais, como recepcionista, telefonista, secretária, balconista, auxiliar
de cozinha, operadora de caixa e recreadora em escola infantil. De acordo
com Andréa o Mulheres Mil vai ajudála a voltar ao mercado do trabalho e dar
um bom futuro para as filhas.

“O que me levou a participar do projeto foi a oportunidade de ingressar no
mercado de trabalho fazendo algo melhor. Os cursos oferecidos vão me dar

oportunidade de trabalho. Tenho o ensino médio completo e ainda quero
trabalhar na área de saúde, fazer um curso técnico em enfermagem.

Trabalhando, eu vou ter a oportunidade de dar uma estrutura melhor para
minhas filhas, para que elas possam estudar e fazer um vestibular no futuro”.

3. Jocinete Silva, 28 anos, divide com o companheiro a responsabilidade
pela criação dos três filhos, de 6, 8 e 10 anos. Já atuou em serviços gerais e
como telefonista. Com o Mulheres Mil, ela pretende concluir o ensino médio e
voltar a trabalhar.

“Eu quero crescer profissionalmente e pessoalmente. Meu sonho é fazer um
curso para ser técnica em enfermagem ou trabalhar com telemarketing, mas

acho que o que aparecer na vida a gente tem que correr atrás. Acredito que o
projeto ainda vai me ajudar em muita coisa”.



Uma experiência, melhor dizendo um dos desafios das alunas foi elaborar
um projeto que possibilitasse a implementação de um programa de reciclagem
na comunidade Vila 2 de Julho. Essa proposta foi sugerida pela professora de
Biologia Daniela Silva, que ministrou aulas sobre meio ambiente. Durante às
aulas, as discentes receberam orientações sobre os cuidados que se deve ter
com o lixo produzido e as doenças causadas pela má destinação dos resíduos,
dentre elas as verminoses.

Por meio dos relatos de experiências, as beneficárias aprenderam ainda a
importância da reciclagem para melhorar a sua qualidade de vida. Algumas já
fazem a separação do lixo; outras apontaram a possibilidade de reutilização de
materiais para fazer artesanato que, além de ajudar na renda familiar,
funciona como terapia. A aluna Sônia Maria achou essencial a troca de
experiência: “Aprendi a valorizar o meio ambiente para que não haja tanta
degradação”, afirmou Sônia. De acordo com a professora, a mudança de
comportamento é um dos fatores importantes conforme pontua: “São
pequenas atitudes que podem fazer uma grande diferença para a qualidade de
vida”.

O encontro com as mulheres da Vila Dois Julho, em Salvador, foi uma
atividades realizadas pelas docentes canadenses Anna Willats e Marti Jurmain,
durante visita técnica ao Um tour em novos horizontes. Durante o diálogo, as
alunas relataram que há estímulo mútuo para que ninguém desista e que as
famílias desempenham um papel fundamental, apoiando as suas participações
nas atividades. Segundo a aluna Luzinete Reis, o Mulheres Mil virou palavra
mágica: “Antes do projeto, estava sem esperanças e agora consigo ver um
novo horizonte”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na elaboração deste relato, o objetivo principal foi, por meio da descrição

do desenvolvimento do SubProjeto Mulheres: um Tour em Novos Horizontes,
destacar a importância e/ou necessidade do estabelecimento de Políticas
Públicas de longo prazo e perenes, tendo em vista que a sociedade brasileira é
composta por um significativo percentual de pessoas em situação social
desfavorecida e é papel do Estado, por meio de suas instituições, reduzi
lo/minimizálo ao máximo.

Como se constata, por meio dos depoimentos das cidadãs beneficiárias,
isso é possível. Dessa forma, mediante a oferta de uma formação profissional
diferenciada, promoveuse o desenvolvimento da cidadania e a valorização das



mulheres participantes desse processo.
Consideramos que uma das formas de alterar paradigmas se dá por meio

da (trans)formação comportamental e atitudinal dos sujeitos. Se eu
(indivíduo) altero o meu comportamento, esse fato pode vir a modificar o
comportamento de um grupo e influenciar uma transformação mais ampla. A
ação pessoal e profissional dos sujeitos influencia consideravelmente os
espaços nos quais estão inseridos, nos diversos contextos. Cabenos registrar
uma reflexão/questão: Como o indivíduo afeta e/ou influencia os seus locais de
atuação pessoal e profissional?
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RESUMO
Apresentase aqui um relato de projeto social, única unidade curricular comuma todas as graduações do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologiado Ceará (IFCE)  tecnológicas, licenciaturas e bacharelados. Discorrese sobreas concepções norteadoras adotadas, as quatro fases da unidade curricular e aexperiência de estudantes do eixo tecnológico hospitalidade e lazer no ProjetoMulheres Mil1 em FortalezaCE.
Palavras chave: projeto social; mulheres mil; solidariedade; cidadania.

1 “O Mulheres Mil está inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas do Governo doBrasil, especialmente nos eixos promoção da eqüidade, igualdade entre sexos, combate àviolência contra mulher e acesso à educação. O programa também contribuiu para o alcancedas Metas do Milênio, promulgada pela ONU em 2000 e aprovada por 191 países. Entre asmetas estabelecidas estão a erradicação da extrema pobreza e da fome, promoção daigualdade entre os sexos e autonomia das mulheres e garantia da sustentabilidade ambiental”(www.mulheresmilmec.gov.br).



INTRODUÇÃO
Projeto Social é a única unidade curricular comum a todos os cursos de

graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
IFCE. Contribui para reflexão e prática da solidariedade e da cidadania no
mundo globalizado. Algumas turmas são compostas por alunos de cursos
diversos, os quais escolhem as áreas geográficas, instituições e grupos para
elaboração ou desenvolvimento de projetos em função de uma combinação de
variáveis tais como: interesses comuns, proximidade com o local de residência,
talentos pessoais, dentre outras.

O presente relato dirige sua atenção para as práticas realizadas por
alunos do eixo tecnológico Hospitalidade e Lazer no Projeto Mulheres Mil em
FortalezaCE ancoradas no pensamento de Freire (2002, p. 20) sobre a
Presença do homem no mundo como algo original e singular e na proposta de
Santos para elaboração de um novo ethos e de novas ideologias e novas
crenças políticas, amparadas na ressurreição da idéia e da prática da
solidariedade (2000, p.168).

CONCEPÇÕES NORTEADORAS DA PRÁTICA NO COMPONENTECURRICULAR
O contexto é o mundo globalizado no qual predomina a ética do

neoliberalismo com o que Freire chama de “malvadez neoliberal” (2002, p.15)
e Santos (2000, p. 5561) denomina de “violência estrutural” e “perversidade
sistêmica. Santos explica que o estabelecimento do que considera “império do
consumo” levanos à

“negligência em relação à cidadania e seu colorário, isto é, o menosprezo
quanto à liberdade, cujo culto é substituído pela preocupação com a

incolumidade. Esta reacende egoísmos e é um dos fermentos da quebra da
solidariedade entre pessoas, classes e regiões” (idem, p.6061).

Freire (2002, p.15) afirma que a ideologia do neoliberalismo é cínica e
fatalista e pode condenar homens e mulheres ao imobilismo e a recusa do
sonho e da utopia.

Projeto social se inicia com leitura de autores que apresentam o mundo
tal como é, mas que propõem um mundo solidário, fraterno, pensadores que
sinalizam para os contrapontos à cultura do individualismo que tanto corrobora
para a negação dos princípios da igualdade e fraternidade e,



consequentemente, para a produção da exclusão2 social.
O graduando do IFCE é estimulado a olhar para o seu entorno e ler a

realidade local/global e propor/criar/modificála sob a perspectiva de
construção da cidadania tal qual Carvalho (2001) a sugere, ou seja, como
conjugação de direitos e deveres civis, políticos e sociais.

O leque de opções fica muito amplo quando se fala em direitos humanos.
Colaborar para o acesso e garantia de direitos à vida, à liberdade, à
propriedade, à igualdade perante às leis, de escolher uma profissão e/ou
trabalho, de votar e ser votado, à educação, saúde, ao trabalho, ao lazer, à
aposentadoria, são alguns exemplos de possibilidades interventivas dos
alunos.

Promovese também reflexão sobre o assistencialismo e intervenção sob a
égide da solidariedade concebida como ligação social com sentimento de
pertencimento e coresponsabilidade pelo desenho social que a sociedade
configura. Gohn (2005, p.97) fornece o subsídio para a vivência solidária
proposta aos alunos. Nas palavras dela a lógica da solidariedade está nas

[...] relações que grupos de indivíduos estabelecem em busca do acesso ou
resgate de direitos de vários tipos; a solidariedade recoloca o tema da
igualdade [já a assistência] é um processo que estabelece relações de

dependência porque o paradigma da ação social baseiase em premissas
compensatórias.

DINÂMICA DO COMPONENTE CURRICULAR – PROJETO SOCIAL
Projeto Social acontece em quarenta horas, sendo 50% da carga horária

destinada às atividades extra classes e subdivididas em quatro fases.
A fase 1 denominada de estudos preliminares, o professor apresenta a

proposta aos alunos. Todos os futuros graduados são convidados a refletir
sobre a própria inserção no mundo, suas escolhas e modos de viver. Mais que
a capacidade de memorizar informações ou dominar técnicas de elaboração de
projetos sociais, o aprendiz é desafiado a uma convivência solidária e ao
exercício da cidadania no dia a dia.

Uma lista de indicações bibliográficas é disponibilizada. Sites e vídeos na
internet que abordam as temáticas  globalização, direitos humanos,
2 Os leitores interessados na temática da exclusão no Brasil poderão encontrar uma revisão dasua produção em DONEGANA, Constanzo. Eles: Os excluídos: superando a apartação socialcom a comunhão. Vargem Grande Paulista: Editora Cidade Nova, 1995. 125p. (Coleção Farol)



concepções de solidariedade e cidadania, projetos sociais são sugeridos. Os
alunos são orientados a ler todas as informações disponíveis no site do IFCE
sobre projetos sociais que já foram concluídos ou que estão em andamento.

Após as leituras, os alunos têm acesso a uma lista que contém indicação
de muitos outros espaços e organizações onde poderão realizar vivências
solidárias e cidadãs. A orientação seguinte é contatar os responsáveis pelos
projetos sociais e agendar visitas para familiarização com a proposta
metodológica, o espaço físico e os envolvidos. Durante os contatos, os alunos
precisam identificar necessidades ou situações problema, prioridades e
possibilidades de intervenção considerando as suas potencialidades.

A fase 2 tem início com a redação de um esboço de proposta de
intervenção ou plano de ação junto à organização ou grupo escolhido que é
apresentado ao professor/colegas de turma para recebimento de sugestões e
recomendações. Em seguida, é submetido à apreciação da organização ou
grupo escolhido. Quando necessário são realizados ajustes e o esboço ganha a
forma de um projeto de aplicação com os seguintes itens: descritivo da área
geográfica, públicoalvo, justificativa, objetivos, metas, plano de ação,
orçamento, cronograma e referências bibliográficas.

A fase 3 constitui o momento de vivência solidária e exercício da
cidadania de maior intensidade visto que os alunos interagem com outras
pessoas da organização ou grupo além das lideranças ou responsáveis com
quem já mantinham contato desde a fase 1.

A fase 4 o processo continua com a realização de duas avaliações: a
primeira, da organização ou grupo para o trabalho desenvolvido com os alunos
do IFCE e a segunda entre os alunos de cada grupo; a tarefa seguinte é
registrar a vivência em dois formatos: um relatório escrito e apresentação de
slides para socialização da aprendizagem.

A PRÁTICA SOLIDÁRIA DOS GRADUANDOS DO IFCE DO EIXOTECNOLÓGICO HOSPITALIDADE E LAZER NO PROJETO SOCIALMULHERES MIL NO PIRAMBU EM FORTALEZA
Os objetivos3 do Projeto Mulheres Mil: acesso à educação profissional

consoante às ofertas de trabalho de cada local, elevação da escolaridade e
inserção de mulheres das Regiões Norte e Nordeste do Brasil no mercado de
trabalho estão completamente compatíveis com a concepção norteadora do
componente curricular projeto social. Até o momento 22 estudantes de
3 Disponível no site www.mulheresmil.mec.gov.br



graduação do IFCE participaram da fase de capacitação das alunas como
monitores dos módulos básico e profissionalizante.

Esse envolvimento de alunos no Projeto Mulheres Mil é pioneiro na rede
federal e tem sido avaliado como satisfatória por todos os segmentos:
mulheres do Pirambu, alunos das graduações tecnológicas em Gestão de
Turismo, Hotelaria, Equipe Coordenadora do IFCE e Professores de Projeto
Social.

Trecho retirado de um relatório escrito (NOGUEIRA, F; Lima, M; SOUZA, T.
P., 2009, p.1516) demonstra que a aprendizagem da cidadania acontece tanto
para o grupo de mulheres quanto para o de alunos monitores. As alunas de
graduação escrevem:

Não adianta pensar apenas em ganhar dinheiro através da conclusão de um
curso superior, se não há crescimento como indivíduo, ou seja, uma mudança
na percepção da sociedade, refletindo sobre você como cidadão participativo

que se comove com uma injustiça e ver nos menos favorecidos indivíduos
capazes de conquistar o que você conquistou. O projeto social é uma
oportunidade de tornar cada indivíduo responsável socialmente. [...]

Outro detalhe importante é que algumas dessas mulheres conseguiram
ingressar como alunas regulares no IFCE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Afirmações de alunos como a destacada anteriormente servem para

comprovar que o componente curricular Projeto Social contribui para a
formação integral do aluno de graduação porque ataca o fatalismo e o
conseqüente imobilismo apregoados pela ideologia neoliberal e induz à ação
solidária e cidadã.
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RESUMO
Formar cidadãs qualificadas para o mundo do trabalho é um grande desafiopara quem dimensiona e promove a educação. Não basta acolher e promover ainteração social. Não basta matricular para dizerse uma instituição inclusiva.A batalha é árdua e contínua, razão pela qual a ordem de todos os dias para asmarisqueiras e artesãs de Bayeux, município que faz parte da grande JoãoPessoa, capital do estado da Paraíba, é se fazer presente às aulas/atividadesdo Projeto Mulheres Mil do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologiada Paraíba (IFPB), para garantir não apenas a inclusão, mas as condições deconscientização e aprendizagem durante o processo.
Palavraschave: Inclusão; Trabalho; Cidadania; Marisqueiras; Artesãs.



INTRODUÇÃO

/.../ o decisivo não é o prosseguimento de conhecimento em conhecimento,
mas o salto que se dá em cada um deles. (Walter Benjamin)

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
nos últimos anos, tomandose como referência o período de 2003 a 2006, a
desigualdade social, medida pela distribuição da renda baseada no índice GINI1
caiu de 0,545 para 0,528, mostrando claramente que uma parcela significativa
da sociedade brasileira deixou a pobreza e acessou a classe média.

Às políticas públicas de até então foram reestruturadas pelo Estado
brasileiro. Adicionaramse novos fatores que incrementaram um redesenho
social até então desconhecido na história do país. Programas como o Território
da Cidadania, Programa de Aquisição de Alimentos, Bolsa Família, entre
outros, somados ao controle de inflação e o consequente equilíbrio das
finanças públicas estabilizaram o crescimento da renda média do cidadão
brasileiro.

Esse movimento, constituído por vários fatores ocorrem, segundo HALL
(2003:13), por referirse a nossa identidade “formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpretados nos sistemas culturais que nos rodeiam”.

No ano de 2007 quando o Governo Federal lançou o Programa de
Desenvolvimento da Educação (PDE), os olhares não se voltaram apenas para
os R$ 15 bilhões destinados a investimentos na melhoria da qualidade
educacional do país, nos seus vários níveis e na promoção da universalização
do acesso e permanência ao ensino para a população brasileira.

O que mais chamou a atenção foi o fato do PDE enlaçar, ao mesmo
tempo, três Planos que já estavam estabelecidos na Constituição brasileira de
1988 sem nenhum movimento real até então, a saber:

1. Plano Nacional de Educação.
2. Plano de Ordenação Territorial.

1 Índice de GINI: criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir ograu de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre osrendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (algunsapresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todostêm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoadetém toda a riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres comos 20% mais ricos.



3. Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Não foi uma construção simplória. Ao contrário. O PDE envolve

organizações sociais, iniciativa privada, alunos, pais, professores e gestores
públicos federais, estaduais e municipais, com metas definidas para até o ano
2022, sob o lema “Todos pela Educação”.

No contexto do PDE uma linha de ação educacional estava em destaque: a
educação profissional e tecnológica, alicerçada sobre três elementos:

1. Formação profissional  a ser desenvolvida pelas Universidades
Federais, pela Rede de Educação Profissional e Tecnológica (Cefets, Escolas
Técnicas, Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e Escolas
Agrotécnicas), além dos Programas da Universidade Aberta do Brasil (UaB).

2. Projetos  a serem desenvolvidos no formato de Educação Profissional à
Distância e pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs).

3. Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, sucessores dos
Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs).

No caso dos CEFETs, que foram transformados em 30 de dezembro de
2008 em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), o novo
formato qualificou as responsabilidades institucionais com o desenvolvimento
regional nas diversas Unidades da Federação, e com a responsabilidade de
suportar e sustentar projetos respeitando os Arranjos Produtivos Locais (APLs),
a distribuição geográfica e arranjos com o sistema estadual e municipal.

Nessa trajetória de desenvolvimento do Projeto de Políticas Educacionais
do Governo brasileiro, inserese o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnológica da Paraíba (IFPB), sucessor, como já foi destacado, do ex Centro
Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (CEFETPB), sob a
responsabilidade do qual vem se desenvolvendo desde o ano de 2008 o Projeto
Mulheres Mil.

O Projeto envolve os exCEFETs da Região Norte e Nordeste do Brasil e a
fração executada no Estado da Paraíba, pelo IFPB, denominase Projeto
Mulheres Mil  Desenvolvimento Comunitário: Impacto na Qualidade de Vida e
Ambiental, resultante de Convênio estabelecido entre a Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) e Associação Comunitária dos Colleges
Canadenses (AACC).

CONTEXTUALIZAÇÃO: DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO



Esse diálogo, uma vez estabelecido uniformemente entre os atores
envolvidos no Projeto, encontra apoio em FRAZÃO (2002:25) ao destacar que
“a parte inerente à ação comunicativa se constitui a partir da idéia básica de
que toda interação implica no uso específico da linguagem”.

O Subprojeto Desenvolvimento Comunitário: impacto na qualidade de
vida e ambiental é a chance  uma vez estabelecido o diálogo comum entre as
partes , de abrir portas e de promover mudanças nas vidas de cada uma das
cinqüenta e quatro mulheres das comunidades de Casa Branca e São
Lourenço, da cidade de Bayeux (região metropolitana de João Pessoa), cuja
atividade principal é coleta e comercialização de moluscos e crustáceos. Essas
mulheres são hoje alunas regularmente matriculadas em Cursos de Formação
Inicial e Continuada ministrados no Campus João Pessoa  oportunidade de
promoção de mudanças, no que diz respeito ao que é aprender, ensinar,
qualificar e produzir.

As mulheres de Bayeux são o retrato da maioria das mulheres de baixa
renda do Brasil: mães solteiras, casadas, companheiras, separadas; excluídas,
agredidas, violentadas e, portanto, silenciadas. São brancas, pardas, morenas,
negras com diferentes ocupações (donas de casa, artesãs, costureiras,
marisqueiras, caranguejeiras) e crenças, porém com responsabilidades sociais
e familiares, valores éticos e morais formados a partir da experiência, do
ambiente e da realidade cultural em que estão inseridas. Cabenos, portanto,
enquanto profissionais da educação, reconhecer as diferenças individuais,



reduzir as desigualdades e promover a escola para todos.
A título de ilustração, transcrevemos trechos da produção escrita de

algumas alunas no tocante à importância do Projeto em suas vidas:
O projeto Mulheres Mil, mil fez enchegar a vida de outra maneira, e acreditar

nos meus sonhos. /.../ Mas também prá nos chegar até aqui enfrentamos
muitas deficudade, não sou casada, mas tenho filhos, mas tenho muito

obestaculo porque tenho que ajuda a minha família colher os produto da
maré porque e de lá que eu e minha família vivemos. (Janete Soares dos

Santos, marisqueira)

O Projeto Mulheres Mil mudou a minha vida e para melhorar eu aprendi aler a
esgrever. (Alessandra Gomes de Oliveira, marisqueira)

[..] o projeto mulheres mil só veio para melhora a minha vida. Primeiro
problema é meu marido /.../ ele reclama muito mais eu nem ligo e por isso

que nós brigamos /.../ ele não entende pois ele é alfabeto /.../ quero ser uma
professora ou enfermeira e vou terminar meus estudo... (Maria do Rosário

dos Santos, aprendente)

Os textos das alunas trazem consigo traços de vida, origens, idades,
vivências, ritmos de aprendizagem e estruturas de pensamentos variados,
além de sonhos. A escola para essas protagonistas de histórias reais e ricas
em experiências vividas é a porta de acesso a diversos saberes. A sala de aula
é o espaço de encontro entre os aprendentes e ensinantes e o conhecimento.
Nela as vozes podem e devem ser ouvidas, ampliadas e aprimoradas. A visão
de mundo de uma pessoa que retorna aos estudos depois de adulta ou
daquela que inicia sua trajetória nessa fase da vida, é bastante peculiar. O
fato de não saber ler e escrever não significa que a maioria dessas mulheres
seja totalmente destituída de conhecimentos sobre a escrita.

No começo sofri muito pois, nunca tinha vivido tudo aquilo de uma só vez,
nem nos meus pesadelos, depois analisei e percebi que seria bom pra mim e

minha comunidade, então comecei a lutar até contra mim; /.../ Agora que
cheguei até aqui, percebi que pra ser MIL é preciso começar do UM, hoje sou
500 mais continuarei, persistirei e conseguirei chegar ao MIL! (Erika Oliveira

de Araújo  artesã)

O Projeto Mulheres mil na minha vida, foi ou melhor está sendo uma nova
etapa em minha existência, é como se eu estivesse adormecida pra vida e ele

vinhesse com o despertar. (Aldemice Gomes da Silva, artesã)

No interior das comunidades ribeirinhas de Bayeux existem singularidades



no que dizem respeito às expectativas, aos interesses e à bagagem cultural,
independente da diversidade e convivência entre jovens e adultos. As
condições de moradia e infraestrutura básica são precárias. As ruas são
pavimentadas, mas não há saneamento básico. Há problemas de violência,
alcoolismo, uso de drogas e prostituição.

O cotidiano dessas mulheres no espaço relacionado ao trabalho extra
domiciliar pode ser destacado conforme relato da aluna Cardineuza2, a seguir:

“Quando a maré é grande, a gente chega a sair de casa 04h00 da manhã /.../
voltando as 09h00 e às vezes mais tarde /.../. Eu não tenho outro meio de

ganhar pão; minha profissão mesmo /.../ é a maré. Quer dizer, eu deixo
muitos dias de curso pra mim ir pra maré. /.../quando a gente vai pegar

sururu é em lama /.../ sempre tem germe /.../ Aí a gente se veste (calça
ligada, camisa de mangas compridas e chapéu ou pano comum amarrado

sobre a cabeça), pra se proteger do sol e dos germes na pele e que arranha
também e corta /.../ porque é de ostra. A ostra no caso dela é muito ruim, é

de reima, reimoso. /.../ na semana em que a maré quebra menos, que é
maré de lançamento /.../ você sai de madrugada e aí você chega de 09h00. E

se for de quebramento você sai de 12h00, 13h00 e chega de 16h00, 17h00.
Geralmente é assim /.../. Depois da cheia a gente ia pegar marisco muito

longe e trazia um bocado e ia jogando em outras croas (bancos de terra que
surgem quando a maré está em baixa). Quer dizer que vai ajudando a

natureza, né?”

2 Cardineuza Soares dos Santos  participante do Projeto, marisqueira, casada, 01 filho, neta efilha de pescadores e marisqueiras. Entrevista realizada e transcrita pelos facilitadores daaprendizagem em 27/04/2009.



A aprendente Marinalva3 que também tem uma vasta experiência como
marisqueira, ressalta:

“A gente leva caixa, a gente leva a puçá, a gente leva o gadanho que é pra
arrastar o marisco né? E a gente chega lá vai raspar a terra pra tirar o

marisco. Então, quando a gente tira pra lavar tudinho e colocar no barco e é
esse o processo que a gente faz todos os dias. A gente vai pegar o marisco, o

marisco pesa muito né?, e tem tempo que a gente, cada uma quando tem
bastante marisco, cada uma pega cinco caixa, pega seis caixa, as vez pega

até dez caixa de marisco nós pega; então é muito peso. Então se a gente for
com o barco vazando a gente tá arriscando a vida. E tem a onda /.../. Tem

que ter habilidade pra remar porque se você não tiver aquele jeito de remar,
porque se você não tiver aquele jeito de remar e seguir assim... a maneira

que o vento tá a onda entra, o barco vira e você morre também. Olha quando
a gente chega no porto, geralmente a gente vem morrendo de fome,

cansada, com sede... Que que a gente vai fazer? Cuidar de fazer alguma coisa
pra comer, fazer o almoço ou assim... um lanche, comer, encher a barriga,
né?, pra depois a gente volta novamente pra o barco, pega aquele marisco

todo, tiras todas as sujeiras que ele tem, a casca, as folhas, a lama que ainda
fica nele; a gente lava ele bem lavado, bate ele todinho e vai colocando num

saco, assim de lado. Adepois que a gente bate ele todinho, lava o barco, bota
o barco lá no lugarzinho dele, aí no dia seguinte, se a maré tiver dando pra

gente ir a gente vai; também se não tiver a gente vai fazer o fogo de lenha,
vai buscar lenha no mangue, se atolano na lama, vem até as coxa, vem por
aqui a gente se atolando com um monte de pau nas costas, se atolando por

dendalama, levano pisa de mosquito, que não é mole e quando chega em
casa a gente vai lachar aquela lenha com machado; adepois vai fazer o fogo e

vai botar o marisco no fogo.”

MARISQUEIRAS DE BAYEUX
A maior parte das mulheres tem o extrativismo de moluscos como fonte

de renda. A falta de conhecimento acerca das questões ambientais e
segurança alimentar são alguns dos empecilhos para melhorar a produção e a
comercialização. Além disso, elas trabalham em condições insalubres e
cumprem uma longa jornada de trabalho, excluído o tempo do serviço
doméstico.

3 Marinalva da Silva Santos, participante do Projeto, marisqueira, casada, oriunda de família depescadores e marisqueiras. Entrevista realizada pelos facilitadores da aprendizagem em27/04/2009.



Para Maria de Fátima Gomes da Silva, o projeto Mulheres Mil, em suas
próprias palavras

“é uma ótima oportunidade que surgiu em minha vida. E como Eu voltasse a
ser adolescente de novo. E ter uma nova chance pra vencer na vida coisas

que eu nunca tive mais hoje eu estou realizando. /.../ E um prazer participar
do IFPB apesar das muitas tarefa de casa como cuidar de casa, filhos marido
e ainda pescar vender /.../ Hoje Eu mim encontro com a mentes mais aberta

/.../ Tenho projeto novo na minha cabeça, E quero aprender muito mais.”

Nesse sentido, concluímos que a escola deve focar a aprendizagem e não
o conteúdo, pois o processo de inclusão educacional vai além do ler, escrever e
calcular.

A ESCOLA COMO ESPAÇO DE INSERÇÃO SOCIAL: UMA REDE DERELAÇÕES
Para conhecer e criar vínculo com as mulheres de Bayeux foi necessário

não apenas entrar em contato com lideranças da comunidade, mas
principalmente, imergir na realidade local, aplicandose, a priori, um
questionário, a fim de descobrir os modos de vida, as práticas culturais e
atividades, identificar os problemas que afetam os moradores daquele lugar,
buscando soluções coletivas que colaborem na melhoria da qualidade das
condições de vida e ambientais.



No período de Abril a Setembro de 2008, cento e seis mulheres da
comunidade de Bayeux participaram da fase de nivelamento. Mais de 60% das
mulheres cadastradas receberam o Certificado de Conclusão do Curso de
Nivelamento por terem atendido mais de 75% de freqüência das atividades.
Àquelas que não alcançaram os 75% de freqüência foi entregue o Certificado
de Participação no aludido curso. O curso de nivelamento teve uma carga
horária total de 40 horas, desenvolvido através de palestras,
vivências/dinâmicas e oficinas, conforme demonstrado a seguir:

PALESTRAS: Autoestima; Higiene Pessoal; Sabão Ecológico; Meio
ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Cidadania e Direito das Mulheres;
Cooperativas de Trabalho e Empreendimentos Solidário; Doenças Sexualmente
Transmissíveis; Drogas; A Saúde da Mulher.

VIVÊNCIAS: Conhecendo o corpo; Relações Humanas; Movimento da
Vida (Danças Caracol e Realização)

OFICINAS: Produção do Sabão a partir do óleo de fritura; Coleta Seletiva
do Lixo; Mapa da Vida (Parte I e Parte II).

Foi ministrado o Curso de Alfabetização e Qualificação Profissional Básica
em Meio Ambiente a sessenta e uma (61) alunas regularmente matriculadas,
com uma carga horária total de 400 horas, no período de Agosto/2008 a
Março/2009, tendo uma equipe voluntária para dar todo o suporte necessário
às ações do Projeto Mulheres Mil, a saber: Alfabetização (160 horas);
Geografia e Meio Ambiente (60 horas); História (60 horas); Ciências e Meio



Ambiente (60 horas) e Psicologia (60 horas).

AS PRÓXIMAS ETAPAS DA FORMAÇÃO
Serão ofertados cursos de qualificação profissional (básica) e

profissionalizantes na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Fundamental nas áreas de pesca, meio ambiente e artesanato. A matriz
curricular será dividida em módulos de formação geral e específica. Os cursos
oferecidos contemplam desde a alfabetização até a formação técnica,
perpassados através do PROEJA/FIC para o período de 2009 a 2012.

Os conteúdos serão ministrados em forma de palestras, oficinas,
workshops e projetos com temas focados, entre eles desenvolvimento
sustentável, saúde e meio ambiente, cidadania e direito da mulher, auto
estima, etc. O projeto prevê ainda a criação de cooperativas e
empreendimentos solidários de produção que serão orientadas e monitoradas
pelo Instituto Federal da Paraíba e parceiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modo de produção capitalista, em sua nova vertente estabelecida ao

final do século XX, obrigouse a um redesenho estrutural tanto no campo
econômico quanto social. Um redesenho baseado na redefinição técnico



científica, com ênfase no desenvolvimento vertical da microeletrônica,
informática e robótica, que forçaram mudança paradigmáticas nas estratégias
políticas e práticas das políticas educacionais.

O artigo 2° da Lei n. 9.394/96, destaca na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, entre suas finalidades, a preparação para o exercício da
cidadania e para a qualificação para o trabalho.

Como bem referencia DEBREY (2003: 70), “A conquista de uma educação
democrática e universal inserese na luta política da cidadania ampliada,
acirrando contradições de uma sociedade capitalista desigual e ideologizada,
alienada e reificada.”

Vemos o mundo com as lentes de nossa experiência. Para vermos o novo,
temos que trocar as lentes; precisamos perceber, por exemplo, segundo
DEBREY (2003: 71), que “/.../ a educação deve ser encarada como processo
em contínua construção, mediada pelas atividades de produção reconstrução
da ciência, fundamentadas pela dialética da práxis social e histórica.”

É indubitável, que a partir do conhecimento, da educação, podemos
transformar não apenas uma comunidade, mas principalmente, as nossas
vidas, um Estado para a possibilidade de construção de uma nação.

Assim sendo, o Projeto Mulheres Mil no IFPB dever ser visto como uma
garantia de que todas as alunas possam caminhar, cada uma do seu jeito,
realizandose enquanto cidadãs de direitos, de desejos, de sonhos, de vida. De
uma vida plena de investimentos do mundo em suas potencialidades.
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RESUMO
O presente trabalho discorre sobre resultados do projeto Mulheres Mil,subprojeto Vestindo a Cidadania, desenvolvido pelo Instituto Federal do Piauí(IFPI) junto a mulheres da Vila Verde Lar/Cidade Leste, situada na periferia deTeresinaPI. Buscouse apreender a repercussão inicial do projeto sobre a vidadas mulheres contempladas, privilegiandose o olhar das mesmas. Nessesentido, utilizouse a técnica de grupo focal, que consiste em um recurso deinvestigação qualitativa e participativa em que prevalece o diálogo e adiscussão entre as participantes, permitindo apreender percepções, atitudes epráticas das alunas em relação às ações desenvolvidas no Vestindo aCidadania. Além disso, buscouse desvelar as mudanças trazidas pelosubprojeto em suas vidas. De maneira geral, os relatos das alunas evidenciamque o projeto tem propiciado novas perspectivas para o grupo, que demonstramotivação com as possibilidades de aprendizado, profissionalização,incremento da renda familiar e desenvolvimento de sua comunidade.
Palavraschaves: Mulheres. Mudanças. Profissionalização. Motivação.



INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta resultados do Projeto Mulheres Mil, subprojeto

Vestindo a Cidadania desenvolvido pelo Instituto Federal do Piauí (IFPI)/
Ministério da Educação (MEC), em cooperação com a Associação das
Faculdades Comunitárias Canadenses (ACCC) junto a mulheres oriundas de
uma comunidade pobre de TeresinaPI. Analisa a repercussão do Projeto,
caracterizado pela inclusão educacional, sobre elementos da vida pessoal,
social e política das mulheres beneficiadas.

As questões que norteiam o trabalho são as seguintes: Qual tem sido a
repercussão do projeto sobre a autoestima das participantes? Como estas
percebem a possibilidade de uma formação profissional na fase adulta? Em
que os conhecimentos obtidos nas diversas áreas (português, matemática,
direito da mulher, ética, dentre outros) têm contribuído para a convivência com
os outros, para suas práticas e no exercício da cidadania? De que forma elas
se percebem após a inserção no projeto? De modo geral, pretendese
conhecer os primeiros impactos do projeto sobre a vida das mulheres
envolvidas.

As questões supracitadas foram investigadas através da técnica de
grupo focal, que se trata de uma metodologia qualitativa da pesquisa
social, na qual se reúne os investigados em um mesmo espaço para um
debate acerca de determinado objeto, com auxilio de um moderador. Tratase
de uma técnica que permite a interação do grupo, através da partilha de
sentimentos, percepções e concepções acerca do tema em discussão.

O trabalho encontrase disposto da seguinte forma: o primeiro momento
discute brevemente a educação, o trabalho e as políticas públicas no contexto
da sociedade brasileira atual; o segundo momento apresenta informações
gerais sobre o projeto Mulheres Mil (proposta, forma de funcionamento e
regiões em que acontece) e sobre o Subprojeto foco deste trabalho, o Vestindo
a Cidadania; o terceiro momento discorre sobre o processo de abordagem
junto às alunas e os resultados obtidos com a entrevista coletiva, que indicam
os resultados que o projeto vem alcançando segundo as entrevistadas;
seguido pelas considerações finais.

EDUCAÇÃO, TRABALHO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Vivemos uma era de profunda renovação tecnológica, difusão das

informações e valorização do capital intelectual, o que levou alguns teóricos a



denominarem a sociedade contemporânea de “sociedade do conhecimento” ou
“sociedade da informação” (TOURAINE, 2006). Contraditoriamente, persistem
nações em que direitos sociais básicos, como educação e trabalho, não
alçaram sua plenitude. No Brasil, há uma parcela da população que não
frequentou a escola ou que realizou os estudos de forma deficitária, gerando
atraso e desigualdade econômica e social, refletidos no desemprego,
subemprego, pobreza, desigualdade de gênero, violência e exclusão social.

Tal quadro de desigualdade refletese em indicadores econômicos e
sociais. O país é a sexta economia do mundo, segundo publicações do Banco
Mundial no ano de 2007, mas vergonhosamente está entre os primeiros no
que se refere às diferenças na distribuição de renda entre a população: é o 10°
colocado entre 126 países para os quais há essa informação (IPEA, 2006). No
que tange à educação, o quadro geral não difere da disparidade na distribuição
da renda. Temos uma imensa parcela de brasileiros ainda não escolarizados, e
uma minoria que tem acesso à educação profissional pública e educação
superior de qualidade, quando comparado a países que lideram os indicadores
de escolaridade da população.

As desigualdades educacionais no Brasil não são recentes, e já foram mais
acentuadas. Por muito tempo a educação sequer foi reconhecida como
atribuição de Estado, tendo a sociedade civil papel de destaque na mudança de
perspectiva do não direito para a do direito à educação que vigora hoje. A
ampla mobilização realizada pelos movimentos sociais, Igreja e Organizações
NãoGovernamentais (ONGs) na década de 80 foi decisiva para a
redemocratização política do país, tendo sua expressão maior na Constituição
Federal de 1988, na qual direitos civis, políticos e muitos dos direitos sociais
modernos foram reconhecidos como legítimos e assumidos como
responsabilidade do Estado, dentre eles o direito à educação.

Atualmente, temos a educação básica reconhecida como direito
inalienável, apesar de algumas pessoas não o terem realizado. A garantia legal
sobre esse direito atravessou duas décadas, e ainda assim entre os brasileiros
muitos não conseguiram sua efetivação. As informações dos indicadores
sociais da Pesquisa por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006 indicam que em
2005 a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade era de
11%. No norte e nordeste do país esse índice é maior: 11,5% e 21,9%,
respectivamente (IBGE, 2007). Destaquese que essas são as duas regiões
que se mantêm acima da média nacional, e o nordeste tem um índice duas
vezes superior a essa média.

O indicador de analfabetismo da população brasileira expressa a



disparidade nas condições do acesso à informação, educação e cultura, além
de outros direitos sociais básicos, usurpados da população. Temos avançado na
cobertura educação básica, que no ensino fundamental atinge quase ampla
cobertura, conforme censo da educação de 2007 (INEP, 2008). Tal realidade,
entretanto, não se reflete sobre os níveis de ocupação da população.

A PNAD de 2006 (IBGE, 2007) indica que a taxa de desocupação em 2005
atingia 9,3% da população economicamente ativa (PEA), índice superior ao de
ano de 1995 que era de 6,1% da PEA. Alguns dos fatores que explicam a
redução nos níveis de ocupação são: as mudanças na formas de organização e
bases materiais do mundo do trabalho, decorrentes da globalização e expresso
na reestruturação produtiva, com maior exigência de qualificação profissional e
redução dos postos de trabalho; e também o crescimento na oferta da
educação seguido pelo comprometimento dos níveis de qualidade do ensino,
decorrentes das deficiências na infraestrutura, recursos materiais e
tecnológicos e formação de professores.

Esse quadro tem orientado o Estado, nas suas diferentes esferas de
governo, a empreender esforços no sentido de sanar os déficits que persistem
no âmbito da educação, trabalho e renda, de modo a colocar o país
efetivamente na esteira do desenvolvimento. No campo da educação e
trabalho há algumas políticas educacionais recentes que merecem destaque,
como: Brasil Alfabetizado, Programa Nacional e Integração da Educação
Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), Programa
Universidade para Todos (PROUNI), além de políticas de expansão e
descentralização das Universidades Federais Públicas e da Rede Profissional e
Tecnológica, com investimentos em infraestrutura, contratação de pessoal e
qualificação profissional. Tratamse todas de políticas para democratização do
acesso à educação e profissionalização, erradicação da pobreza e promoção da
cidadania.

No âmbito da educação profissional alguns projetos têm servido de piloto
para referenciarem políticas na área de educação, trabalho e cidadania, a
exemplo o Projeto Mulheres Mil, que visa a qualificação profissional e elevação
da escolaridade de mulheres oriundas de comunidades desfavorecidas.

O PROJETO MULHERES MIL E O SUBPROJETO VESTINDO A CIDADANIA
Mulheres Mil

O Mulheres Mil é um projeto piloto desenvolvido a partir de 2007 em



parceria dos Institutos Federais/Ministério da Educação e Organizações
Canadenses, que abrange, atualmente, treze subprojetos, dentre eles o
Vestindo a Cidadania implementado pelo Instituto Federal do Piauí. A proposta
é viabilizar o acesso à educação e à formação profissional acerca de 1000
mulheres em situação desfavorecida nas regiões Nordeste e Norte do país. A
escolha dessas regiões como espaço privilegiado para realização do Projeto se
deve à desigualdade no acesso a bens de consumo e serviços em relação às
demais regiões do país, como demonstrado pelos indicadores educacionais e
também pelo atraso cultural sobre forma da cultura do patriarcado,
especialmente entre as famílias com baixa escolaridade e renda, das quais as
beneficiadas do projeto são oriundas.

As ações traçadas no âmbito dos subprojetos visam à formação
profissional e elevação da escolaridade das mulheres participantes, através do
acesso à informação, conhecimento e incremento do potencial produtivo
sustentável conforme a vocação regional. Pretendese melhorar a participação
dessas mulheres na sociedade, elevando suas condições de escolaridade e
renda, por conseguinte, as condições de suas famílias e comunidades.

Está sendo fornecida às mulheres a possibilidade de acesso ao
conhecimento teórico e prático em diversas áreas (artesanato, vestuário,
turismo, alimentos, dentre outras). Na rede federal de educação, cada
Instituto Federal executor do Projeto direcionou a formação dessas mulheres
de acordo com o potencial mercadológico que desponta em sua região.

Os cursos de formação inicial e continuada ofertados contemplam
disciplinas de formação geral e especifica, preocupandose também com a
inclusão digital. Além dessa formação, os cursos contemplam conhecimentos
na área dos empreendimentos solidários. Isso possibilita a instrumentalização
das participantes para que ao final do curso possam montar e gerir uma
cooperativa social em seu bairro. Sendo assim, o projeto é especifico para uma
região da cidade.

As particularidades no delineamento do Projeto Mulheres Mil ajudam a
moldálo de uma forma diferenciada em relação a outros projetos sociais,
como, por exemplo, os que consideram apenas a condição social como critério
de acesso. A seleção para ingresso aos cursos ocorre através da aplicação da
técnica de Avaliação e Reconhecimento de Aprendizagem Prévia (ARAP)1, que
permite a identificação das competências adquiridas pelas candidatas, ao longo
de suas vidas.
1 O ARAP é uma técnica utilizada em algumas Instituições Canadenses para o acesso aoscursos ofertados pelas mesmas.



Embora os subprojetos tenham os mesmos objetivos e sejam regidos
pelos mesmos princípios, guardam singularidades como: a área de formação, o
tempo em que é realizado, o número de mulheres que contempla, dentre
outros aspectos decorrentes da cultura local. No Piauí, a experiência do
subprojeto Vestindo a Cidadania está sendo um marco para as participantes.
Vestindo a Cidadania

O Vestindo a cidadania é o subprojeto aplicado no estado do Piauí, em sua
capital, Teresina. Foi assim intitulado por ter como eixo profissional o ramo da
confecção e vestuário, que apresenta forte potencial mercadológico na região.
O objetivo é capacitar sessenta mulheres da Vila Verde Lar/Cidade Leste que
se encontram em situação social desfavorecida, viabilizando o
desenvolvimento de competências e habilidades na área de corte e costura.

Através do curso as mulheres estarão aptas à criação de traçados,
interpretação de modelos, elaboração de modelagens, corte e confecção
artesanal de peças do vestuário de ambos os sexos, envolvendo todas as
faixas etárias (infantil, juvenil e adulta) e acompanhando as tendências da
moda, a partir de treinamento prático em sala de aula, com vistas à geração
de renda por meio da confecção sob medida, respeitando todos os biotipos.

Junto com as disciplinas especificas da área profissional estão sendo
ministradas disciplinas de formação geral, dentre elas: Direitos da Mulher,
Ética e Cidadania, Noções de Higiene e Saneamento Básico, Noções de
Informática, Português, Matemática. Tratamse de disciplinas com
contribuições para exercício dos direitos sociais, inclusão digital, melhoria na
qualidade de vida, elevação da autoestima, sensibilização para
empreendedorismo, por conseguinte, para efetivação da cidadania.

Visando o êxito do subprojeto, as sessenta mulheres foram divididas em
três turmas de vinte alunas. Cada turma com a carga horária de quatrocentas
horas de aula, dentre estas cento e quarenta horas de aulas teóricas e
duzentas e sessenta horas de aulas práticas, totalizando o período de um ano
letivo para cada turma. As aulas foram/são sempre no turno da tarde em dias
alternados (Segunda, Quarta e Sextafeira), como estratégia para evitar a
evasão ou baixa freqüência. A primeira turma terminou as cento e quarenta
horas de aulas teóricas e está na fase das aulas práticas, concluindo o curso
em dezembro de 2009, sem registro de desistência até o presente momento.
As mulheres reinventam sua história



Nos encontros do curso, comumente as alunas relatam situações de suas
rotinas que de alguma forma relacionamse com a participação no projeto
(falam com orgulho do que aprenderam e da vontade de continuar
aprendendo, expõe dificuldades vivenciadas para realização do curso, dentre
outros elementos). Isso incitou a realização de pesquisa de campo
sistematizada, que permitissem às mesmas um momento de discussão e
reflexão sobre a repercussão do projeto em suas vidas, e ao mesmo tempo
informasse aos gestores do projeto sobre os resultados já alcançados.

Nesse sentido, desenvolveuse a pesquisa junto às alunas através do
grupo focal, na qual as mesmas puderam interagir e partilhar, através de
debate guiado pelo moderador, seus conceitos e experiências relacionadas ao
subprojeto. O encontro do grupo focal teve duração de aproximadamente duas
horas, e contou com a participação de dezoito das vinte e uma alunas e o
professor gerente do subprojeto (moderador do grupo), que conduziu o debate
a partir de um roteiro semiestruturado previamente elaborado em conjunto
com a assistente social e professora colaboradora do projeto. Todas as falas
das participantes do grupo foram gravadas mediante consentimento das
mesmas, e posteriormente transcritas de forma a viabilizar as análises da
pesquisa.

Antes de apresentar os achados da pesquisa, cabe situar as mulheres
entrevistadas em termos de contexto e condições sociais.

A Vila Verde Lar/Cidade Leste nasceu há nove anos atrás, ano 2000, por
uma ocupação em terras não utilizadas, segundo informações da Associação
de Moradores da Vila, localizadas na periferia da cidade de Teresina.
Transformouse em uma comunidade pobre, que aglomera pessoas oriundas
do interior do estado e de outras ocupações de terras, onde o acesso a
serviços de saneamento, saúde, educação, transporte, iluminação e habitação
ainda são bastante precários, e que levaram a escolha da localidade para
realização do subprojeto.

As mulheres contempladas apresentam características típicas das
camadas populares. Das 21 que atualmente participam do projeto no Piauí,
seis têm idade que varia entre 20 a 29 anos, nove entre 30 a 39 anos; quatro
entre 40 e 49 e duas acima de 50 anos. Verificase uma heterogeneidade na
idade, prevalecendo a faixa etária de 30 a 39 anos.

Quanto à moradia, todas residem em casa própria, tendo em vista tratar
se de uma vila oriunda de ocupação. Anteriormente, a maioria (treze) residia
em outro bairro de Teresina, as demais (oito) moravam no interior do Piauí ou



em pequenas cidades de outros estados. Esse fenômeno da migração é comum
entre membros de comunidades pobres que se deslocam para os grandes
centros pleiteando melhores condições de vida.

Das beneficiadas na primeira turma treze são solteiras, uma viúva e sete
são casadas. Embora solteiras, apenas três delas não possuem filhos e a média
de filhos entre elas é de três.

Quanto à cor, a maioria (quinze) declarouse parda, atingindo mais de
71% do universo pesquisado. Duas declaramse brancas e quatro negras. Mais
da metade delas (onze) mora com três ou quatro pessoas, quatro delas moram
com mais de seis e apenas quatro moram com menos de três pessoas.

A renda familiar mensal da maioria não passa de R$ 500,00 por mês entre
a maioria das mulheres: cinco têm renda superior a R$ 500,00, dez possuem
entre R$ 200,00 e R$ 500,00, e cinco mulheres têm renda familiar mensal
inferior a R$ 200,00.

No que se refere às experiências profissionais anteriores, treze mulheres
já trabalharam ou trabalham, e as demais (oito) nunca trabalharam. As
experiências são ou foram como: doméstica, manicure, garçonete,
empacotadora em supermercado, vendedora de artesanato e costureira. Todas
ocupações com pouca ou nenhuma qualificação.
Impressões e impactos do Projeto

No começo do projeto, antes de conhecêlo, as mulheres da Vila
duvidavam de seu êxito e desconfiavam de seu propósito. Conforme relatou
maior parte das entrevistadas (83,3%) o ingresso no projeto deuse apenas
por ser algo realizado pelo Instituto Federal, instituição de educação
reconhecida na cidade. Passados alguns meses, as mesmas mulheres
agradecem a oportunidade de ingresso no Vestindo a cidadania.

Após o início do projeto foram acontecendo mudanças no cotidiano,
representações e perspectivas das alunas. Para muitas, viver resumiase a
realização de tarefas domésticas, como educar os filhos, cuidar da casa, e
contribuir com a subsistência da família através de trabalhos informais. A
partir do curso, passaram a traçar objetivos para a sua vida, alargaram os
horizontes, e hoje se percebem como cidadãs ativas na sociedade, que podem
colaborar com sua família e comunidade, através da atividade produtiva que já
desenvolvem ou irão desenvolver. Conforme evidenciam os depoimentos.

Antes de entrar no curso eu não sabia de nada. Hoje aprendi muitas coisas,



pegar na máquina, fazer bordado, planos para o futuro junto com o grupo,
planos de montar cooperativa, melhorar minha renda. Despertou a vontade

de conhecer mais coisas! (Maria Luzia Castro dos Santos).

Com relação ao curso mudou muita coisa. [...] Eu não tinha aquela coisa de
crescer na vida. E hoje eu tenho a idéia de colocar um comércio pra mim

(Marina Pereira da Mata).

As falas expressam também a motivação por estar aprendendo as
técnicas do oficio de corte e costura, por participarem de aulas práticas,
permitindolhes exercitar os conhecimentos adquiridos, e conhecerem pessoas
que trabalham na área, favorecendo a ampliação da sua rede de relações
sociais. Estar em contato com professores, participando da rotina de sala de
aula, tendo periodicamente acesso a conhecimentos diversos, tudo isto, instiga
a participação delas no Vestindo a Cidadania.

A oportunidade de escolarização na fase adulta e as lições transmitidas
pelos mestres são aspectos destacados nas falas.

Nunca imaginei na minha vida que ia aprender matemática depois de adulta,
e o professor Bosco era tão paciente e tinha um jeito tão fácil de ensinar que

acabei aprendendo a fazer as contas, e até ensinei pra o meu marido!
(Ivoneide Maciel de Melo).

Achei muito interessante a visão de mundo do professor Alan, ele mostrou
pra gente que devemos pensar mais antes de agir, e devemos ter cuidado,

por que a vida em sociedade é feita em cima das leis. (Maria Luzia Castro dos
Santos).

A maneira como essas mulheres são percebidas pela localidade foi outro
elemento citado pelas mesmas. A ida em grupo para pegar o ônibus que as
levam à escola, fardadas com uma camiseta e uma bolsa com a logomarca do
projeto, isto estimula a curiosidade dos outros moradores. Passaram a associar
as alunas ao Mulheres Mil, e perguntam muito sobre o projeto, como se
inscrever para participar também, quais os planos futuros do projeto, quando
iniciarão novas turmas, dentre outras questionamentos. E embora não sejam
alunas regulares do Instituto Federal são constantemente bombardeadas com
perguntas sobre forma de ingresso ao IFPI, cursos ofertados, dentre outros.

As pessoas perguntam como fazer para entrar no curso. As pessoas já
começam a encomendar blusas com bordados, então elas já vêem a gente de
uma forma totalmente diferente, por saberem que a gente está no curso, que

vai ser criada cooperativa e também porque o curso é oferecido pelo CEFET
(Edinê Divino da Silva).



O povo pergunta pra gente como fazem para se inscrever no projeto, se ainda
tem vaga, se os filhos podem fazer também, aí a gente tem que explicar que

são só mulheres que podem participar, que depois o professor vem na
comunidade pra dar as informações. (Ivoneide Maciel de Melo).

As pessoas me perguntam quais são os cursos que tem no CEFET, se eu fiz
vestibular. (Cleide Santos Rodriges de Jesus)

Existem outros elementos que despertam a curiosidade da comunidade e
contribuem com a autoestima das alunas. O projeto está sempre levandoas
para entrevistas em programas de Televisão e Rádio, recebendo visitas dos
parceiros canadenses na comunidade, participando de filmes institucionais, e
com toda esta movimentação, que as tira da rotina diária, garante uma
motivação extra. As falas de Donas Dalvina e de Fernanda elucidam alguns
desses aspectos:

Achei muito interessante aquela gente que veio de Belo Horizonte pra gravar
a gente. Um monte de câmera, umas luzes fortes, maquiagem. Foi muito

bom. (Maria Dalvina Felipe de Sousa )

Eu nunca tinha entrado em um estúdio de TV, é menor do que eu pensava, e
ver nossas peças sendo mostradas me deu muito orgulho. (Maria Fernanda

Ferreira de Sousa)

Os contatos estabelecidos entre as alunas e os canadenses parceiros do
projeto nos momentos em que acompanham as atividades em loco, com
visitas à Instituição ou mesmo à comunidade em que residem as beneficiárias
do curso, são tidos como momentos significativos para o grupo, carregado de
simbologia, que segundo relato de uma delas a faz sentir especial.

Quando os canadenses vieram fazer a visita em nossa comunidade me senti
especial, fiquei surpresa com a preocupação que Ellen tinha com a gente. E

mesmo sem falar português senti o carinho dela pela gente. (Maria do
Socorro Costa)

Mas nem tudo são “flores” na vida dessas mulheres. 90% delas têm filhos
e ter com quem deixálos nos dias de curso muitas vezes constituise um
obstáculo. Para transpor essa dificuldade, as alunas lançam mão da rede de
solidariedade construída na comunidade: algumas deixam sob cuidados de
vizinhos ou parente; havendo ainda as que pagam alguém para cuidar das
crianças – o que é muito oneroso para quem já possui escassos recursos
financeiros – enquanto vão para a aula. Um exemplo bastante marcante dessa
dificuldade é Nazareth. Ela possui um filho autista, o que torna mais



complicado sua ausência, pois são necessários cuidados especiais com a
criança.

Meu filho não fica com qualquer pessoa, ele é autista, e estranha muito as
pessoas que não conhece, tenho que deixálo com minha mãe e nem sempre

ela está desocupada. (Nazareth Sousa Costa)

As vezes não tenho com quem deixar meus filhos, então tenho que pagar
alguém pra olhar eles. (Edinê Divino da Silva)

Para fazer o curso, muitas abandonaram subempregos que de alguma
forma contribuíam na renda de casa para se dedicar ao curso. Outro
dificultador consiste em muitos maridos não receberem bem a idéia de ter a
esposa voltando à sala de aula, ausentandose do lar, participando de eventos,
gerando em alguns casos desentendimentos entre o casal. A resistência de
aceitação dos maridos devese em parte à insegurança que os mesmos sentem
diante das possibilidades que se abrem para elas. Segundo a leitura que
fazem, a participação no curso podem oferecer riscos à relação e organização
familiar.

A resistência dos maridos em relação à inserção das companheiras em
espaços públicos pode ser explicada pelas típicas representações de uma
sociedade que carrega traços do patriarcalismo. Nas relações entre casais é
comum comportamentos de resistência do companheiro em relação à
progressão feminina, como avanço nos estudos, progresso no trabalho e
reconhecimento social. Isso é explicado por construções sociais históricas de
que a mulher deve ficar resguardada ao espaço privado (o lar), sendo
reduzidas, ainda que inconscientemente, a condição de objeto. (BOURDIEU,
2002).

Constatouse ser unânime a carência das beneficiadas sobre informática.
De maneira geral, as alunas não possuíam conhecimentos na área, e através
do curso puderam ter acesso a noções básicas sobre o assunto. A aceitação da
disciplina foi tamanha que levou o grupo de mulheres a sugerir aumento da
carga horária da disciplina, que hoje é de 20 horas e já está sendo repensada
pelo grupo gestor do subprojeto. O contato com as novas tecnologias, através
da computação, possibilitou a inserção no mundo digital e acesso à
informação, além de ter despertado as alunas para a importância da inclusão
digital. Conforme evidenciam as falas a seguir.

Foram muito poucas as aulas de informática. Temos que aprender mais, o
computador é complicado de mexer, mas nós já estávamos começando a



conseguir. (Francineide Lino Barbosa do Nascimento)

Acho tudo muito rápido, estou começando a pegar o ritmo, mas ainda sinto
dificuldade em acompanhar todas as aulas. (Sandra Maria Almeida

Gaudêncio)

Todas se mostram empolgadas com a possibilidade de trabalharem em
uma cooperativa social, na qual irão exercer o oficio de corte e costura.
Através da cooperativa, as mulheres vislumbram a possibilidade de aumentar a
renda e levar desenvolvimento para a comunidade.

Principalmente agora entendo a importância da união, do trabalho junto, pra
podermos vencer juntas. (Francineide Lino Barbosa do Nascimento)

Verificase que mesmo diante das dificuldades encontradas todas estão
satisfeitas com o andamento do projeto. Comparecem às aulas com
assiduidade, são bastante participativas, buscam a coordenação do projeto
para sugerir incrementos, partilhar experiências, e demonstram grande
motivação para a criação da cooperativa na comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dificuldades de profissionalização e inserção no mercado são

acentuadas para grande parte da população, fato que se agrava quando
considerados elementos como a condição social, gênero, idade, etnia. Para
membros de comunidades pobres, a possibilidade de profissionalização por
instituição reconhecida apresentase como algo distante, devido a seletividade
das mesmas.

Considerandose a desigualdade educacional no sistema brasileiro, o
Projeto Piloto Mulheres Mil tem o mérito de ser um relevante instrumento
democratizador do acesso à escolaridade e profissionalização de pessoas
socialmente excluídas. Ressaltese: o viés de gênero assumido pelo programa,
com prioridade para as mulheres, segmento que sofre com a discriminação no
mercado de trabalho (têm os menores salários, ocupam maior parte dos
subempregos e trabalhos informais, são vítimas de assédio, dentre outros
desfavorecimentos); e a prioridade de execução nas regiões em que os
indicadores sociais estão bem abaixo dos níveis ideais e que carregam
elevados índices de violação de direitos e de exclusão social e econômica das
mulheres.



Ao adentrarem no Vestido a Cidadania as mulheres se confrontaram com
uma nova realidade, passaram a planejar, a traçar objetivos, e começaram a
pensar em empreender negócios para que possa participar do mercado de
forma digna e protegida. Estão motivadas para aquisição de conhecimentos, e
mais confiantes quanto ao seu potencial. Além disso, revisaram seus conceitos
e comportamentos, o que repercutiu em melhorias na relação com os outros e
favoreceu o trabalho em grupo.

No subprojeto as alunas vivenciam a experiência da escolarização na fase
adulta como uma nova porta que se abre, permitindo chegar a caminhos antes
desconhecidos, provocando deslumbramento e criando expectativas. A
apreensão de conhecimentos em diversas áreas tem viabilizado a efetivação de
direitos, inclusão digital, o desenvolvimento pessoal e social das alunas. Além
disso, as perspectivas de inserção produtiva, com geração de renda e
desenvolvimento da comunidade é hoje um objetivo perseguido de maneira
veemente pelo grupo.

Os novos caminhos descobertos, entretanto, não estão livres de
obstáculos. As dificuldades que as alunas enfrentam, como visto, são muitas,
mas não as desanimam e nem foram fortes o suficiente para fazer abandonar
o curso. A ênfase recai sobre a dificuldade de conciliação entre as atividades
domésticas (cuidados com a casa e com os filhos) e cobranças dos
companheiros, mas que elas vêm conseguindo administrar de modo a permitir
a permanência no curso.

O projeto apresentase como um divisor de águas na trajetória dessas
mulheres que tiveram a vida marcada por contratempos de toda ordem, e que
agora vislumbram novas possibilidades, conforme relatou a jovem Cleticiane
Maria Castro dos Santos, dezenove Anos, ao referirse ao Projeto: “Vejo aqui
uma oportunidade de mudar de vida, fazer algo por mim e por minha
comunidade”. Em suma, os impactos do projeto sobre a vida dessas mulheres
faz com que a experiência do Mulheres Mil tornese uma referência para o
delineamento de políticas educacionais inclusivas.
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RESUMO
O artigo propõe provocar uma reflexão a respeito da inclusão de pessoas queestão às margens da sociedade, levando em consideração a experiênciaadquirida na gestão de um projeto inclusivo, tendo como parceiros os Collegescanadenses que fazem parte da Associação Comunitária dos CollegesCanadenses (ACCC), Agência Internacional de Desenvolvimento Canadense(CIDA), Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Secretaria de EducaçãoProfissional e Tecnológica (SETEC), Conselho de Dirigentes dos CentrosFederais de Educação Tecnológica (CONCEFET), Rede Norte e Nordeste deEducação Tecnológica (REDENET) e Institutos Federais de Educação, Ciência eTecnologia (IFs). A experiência fundamentase na execução de um projetopiloto denominado de Inclusão com Educação integrante do ProgramaMulheres Mil: educação, cidadania e desenvolvimento sustentável, que temcomo finalidade garantir o acesso às mulheres desfavorecidas das regiõesnorte e nordeste do Brasil, através dos seus respectivos Institutos Federais deEducação Ciência e Tecnologia.
PalavrasChave: Inclusão; acesso; qualificação profissional.



INTRODUÇÃO
Para entender acesso, é importante avaliar seu conceito, buscando

compreender dentro de uma perspectiva holística todos os aspectos
humanísticos que permeiam as questões sociais, antropológicas, culturais e
políticas que envolvem o homem como ser social.

Segundo Ferreira (1986, 28) acesso é um vocábulo de origem latina “[Do
lat. accessu] S.m. 1. significa ingresso, entrada. 2. Trânsito, passagem,
entrada particular. 3. chegada, aproximação. 4. Alcance de coisa elevada ou
longínqua. 5. elevação em dignidade ou posto, promoção” [...]. Logo,
percebemos que são vários os conceitos abordados denotativamente.

No caso especifico do Projeto Inclusão com Educação das reeducandas da
Cadeia Pública Feminina de Boa Vista é importante considerar que os objetivos
propostos no referido projeto estão direcionados para proporcionar o bem
estar emocional, físico, intelectual e espiritual da demanda, através do
programa educacional e por meio da qualificação de habilidades e
competências que vem dando suporte para que essas mulheres realmente
transformem suas vidas.

Nesse sentido, a idéia deste artigo é proporcionar uma reflexão sobre o
programa de acesso, traduzindo o envolvimento do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) na execução de um projeto
social, que em parceria com os institutos canadenses, tem possibilitado a
inclusão social por meio do projeto Inclusão com Educação.

PROJETO INCLUSÃO COM EDUCAÇÃO DAS REEDUCANDAS DA CADEIAPÚBLICA FEMININA DE BOA VISTA: um breve histórico
O projeto Inclusão com Educação das Reeducandas da Cadeia Pública de

Monte Cristo do Município de Boa Vista  Roraima, executado pelo IFRR tem
como objetivo geral promover a inserção de 80 mulheres sentenciadas no
setor produtivo de alimentos.

Para um melhor entendimento do que é inclusão, Kunc (1992, p. 37)
afirma que:

“o principio fundamental da educação inclusiva é a valorização da diversidade
e da comunidade humana. Quando a educação inclusiva é totalmente

abraçada, nós abandonamos a idéia de que as crianças devem se tornar
normais para contribuir para o mundo”.



Portanto, foi necessária a compreensão a partir de estudos tendo como
diretriz o cenário ético dos direitos humanos – garantia do acesso e a
participação de pessoas menos favorecidas da sociedade  , independente da
condição social, étnica, econômica, entre outras.

Após o entendimento teórico sobre inclusão, formase a equipe do IFRR
designada para elaborar a proposta de inclusão social com segmentos da
sociedade, a qual geralmente compreende os marginalizados.

Depois de muita discussão surgiu a idéia do trabalho com as mulheres
sentenciadas da Cadeia Pública Feminina de Monte Cristo, localizada
aproximadamente a 15 minutos da capital do Estado de Roraima, a cidade de
Boa Vista.

Após a conclusão de elaboração do projeto e sua aprovação junto às
instituições brasileiras e canadenses, houve um processo de planificação para
garantir as primeiras informações sobre a demanda que viria ser contemplada
no projeto.

Uma vez definida a equipe de docentes, o primeiro passo foi à pesquisa
etnográfica1 para obtenção de dados que contribuíssem com a montagem do
diagnóstico preliminar, definindo assim, através da historia de vida dessas
mulheres suas expectativas com relação ao trabalho que se pensava
desenvolver.

Após análise e coleta de dados para identificar as necessidades da
demanda, concluiuse que alimentos e bebidas eram as áreas de interesse.

Já existia no banco de dados pedagógicos do IFRR um curso de alimentos
e bebidas, porém pelo seu alto custo e um corpo docente relativamente, não
foi aprovada sua oferta nos testes seletivos da instituição, ficando arquivado
por um tempo. Entretanto, no momento certo, foi utilizado com adaptações
para atender ao desenho curricular de um curso de Culinária Regional,
contemplando a formação inicial e continuada, até então sendo uma discussão
recente na instituição, porém posta na proposta piloto planejada para esse
público alvo.

Neste sentido, visa aumentar o grau de escolaridade, qualificálas na área
1 A etnografia como abordagem de investigação científica traz algumas contribuições para ocampo das pesquisas qualitativas que se interessam pelo estudo das desigualdades eexclusões sociais: primeiro, por preocuparse com uma análise holística ou dialética da cultura,isto é, a cultura não é vista como um mero reflexo de forças estruturais da sociedade, mascomo um sistema de significados mediadores entre as estruturas sociais e a ação humana;segundo, por introduzir os atores sociais com uma participação ativa e dinâmica no processomodificador das estruturas sociais. (Mattos, Carmen Lúcia Guimarães de. A abordagemetnográfica na investigação científica. UERJ, 2001)



de processamento de alimentos fomentando a geração de renda e evitando
sua (re) inclusão na cadeia Pública Feminina de Boa Vista. A qualificação está
sendo desenvolvida através da oferta de cursos na modalidade EJA (Educação
de Jovens e Adultos) e de qualificação profissional.

O Curso Básico de Qualificação Profissional em Cozinha Regional possui
uma organização curricular que possibilita imediata inserção no setor produtivo
de alimentos não somente local mais em âmbito regional e nacional através da
prestação de serviços específicos da área de alimentos e bebidas.

A PERMANÊNCIA DAS ALUNAS NO PROJETO INCLUSÃO COMEDUCAÇÃO: alguns resultados do programa
A permanência das reeducandas no projeto, inicialmente, foi algo

bastante preocupante para toda a equipe de profissionais, uma vez que a
situação social dessas mulheres deixouas com a estima muito baixa, sem
perspectiva de melhorar suas vidas, sem credibilidade, pois é fato que dentro
de uma sociedade em que a discriminação faz parte do seu contexto, é muito
complicado o processo de aceitação de mulheres que “violaram a lei”.

É interessante ressaltar que antes do projeto Inclusão com Educação,
houve várias ações estanques, pois as entidades e instituições que tinham
interesse em trabalhar o social, planificavam a oferta de pequenos cursos e
logo se retiravam.

Para desenvolver um projeto dessa natureza, é importante considerar que
a situação da mulher sentenciada não é o único aspecto a ponderar dentro de
um programa educacional, mas sim, deve ser considerado seu entorno que
inclui sua família, seus amigos que caracterizam suas relações sociais e sua
história de vida.

Neste sentido, o projeto Inclusão com Educação no planejamento de suas
atividades, garantiu um processo de interação entre vários órgãos, instituições
e empresas, que através de um sistema de parcerias pode desenvolver ações
integradas, a exemplo dos módulos de fundamentação e qualificação, sendo
que o primeiro garante uma formação propedêutica e especifica e o segundo
direcionado para a qualificação profissional em cozinha regional.

Esse tipo de experiência tem garantido como resultado parcial a
permanência das reeducandas, através do envolvimento e participação nas
aulas caracterizando assim, o processo educacional e a seqüência da
qualificação; outro ponto a considerar é a elevação da estima, pois as mesmas



atualmente estão motivadas a seguirem seus estudos, cursando por etapas o
ensino técnico profissionalizante e cursos superiores, conforme depoimento de
uma reeducanda:

“Já estava afastada há muitos anos da escola e quando sair vou ter uma
oportunidade de conseguir um emprego. Fui empregado domestica de

também trabalhei como cozinheira. Quando saímos daqui muitos não querem
nos dar emprego, pois ainda há muito preconceito. Agora será diferente,

estaremos mais preparadas.” (depoimento de Sôngela Soares de Lima, 46
anos, reeducanda participante do projeto Inclusão com Educação à Assessoria

de Comunicação Social do IFRR). (Fonte: CCS/IFRR)

Além do mais, pensam em planejar seu próprio empreendimento,
traduzindo suas expectativas e anseios na montagem de um lanche, de um
restaurante, trabalhando numa empresa gastronômica, aplicando assim suas
habilidades desenvolvidas durante a execução do projeto.

Na sequência do pensamento anterior, existe a possibilidade de com o
próprio negócio, essas mulheres consigam sua estabilidade e sustentabilidade
econômica, garantindo sua sobrevivência e a aquisição e aperfeiçoamento
através de novas experiências.

No que se refere à questão social, a esperança dessas reeducandas com a
qualificação é de que possam retornar ao convívio social, resgatando sua
dignidade como cidadãs, principalmente como seres humanos através da
educação.

É possível notar, que a partir da participação no projeto e o respeito às
regras desse convívio é que essas mulheres estarão contribuindo para a
minimização da discriminação social.

José Otacílio Silva, Mestre em Sociologia comenta em seu artigo intitulado
A Educação como fator de integração social na Sociologia de Èmile Durkeim,
“que as regras do convívio social sendo difundidas juntamente com a ênfase
do bom desempenho das funções de cada um para o bom funcionamento da
sociedade contribuindo para a integração social”.

O DIRECIONAMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO COMO GARANTIA DAINCLUSÃO SOCIAL DAS REEDUCANDAS
No planejamento e aplicabilidade das ações do projeto foi importante

dividir as atividades de acordo a linha de trabalho de cada instituição ou
entidade envolvida com os objetivos programados.



O IFRR tem como missão “Desenvolver Educação de Qualidade
promovendo o Ensino, a Pesquisa Científica e Tecnológica e a Extensão,
contribuindo para o desenvolvimento Social e Econômico do País”,
considerando assim a responsabilidade social junto o Estado de Roraima, seu
papel no direcionamento das ações educacionais que garante a inclusão social
vem sendo a disponibilização dos docentes e técnicoadministrativos, contando
em suas cargas horárias, as horas correspondes à sua atuação no projeto.

Tem assumido a questão do transporte, permitindo assim, o deslocamento
dos profissionais até o sistema prisional onde está sendo executado o projeto,
bem como, cedeu uma sala para montagem de um escritório de acesso com
todo o mobiliário dentro da própria instituição.

Ainda sobre sua responsabilidade, o IFRR executa e realiza o
acompanhamento pedagógico do curso de Culinária Regional, porém contando
com a parceria dos Sistema S Regional, em especial SENAC e SESI.

Esta ação possibilitará a formação empreendedora dessas mulheres; outro
foco dado à capacitação são as habilidades da área de artes, particularmente
as cênicas, sendo uma contrapartida do IFRR, buscando melhoria na
integração, proporcionando a autodescoberta de suas potencialidades
artísticas.

Além disso, garante também a promoção de cursos na área de informática
que será oferecido pelo IFRR, com o fim de incluílas no mundo digital e, deste
modo, preparálas para a exigência do setor produtivo.

É importante ressaltar que como a finalidade do programa educacional
está centrada na oferta da EJA em parceria com o Governo do Estado através
da SECD (Secretaria de Educação Cultura e Desporto do Estado de Roraima e
Fórum da EJA do Estado), isso assegura a elevação da escolaridade das
mulheres inseridas no projeto.

Contidos de forma planejada no programa se encontram as palestras e
/ou oficinas nas áreas de saúde, meio ambiente, ética, trabalho e consumo,
auto estima, ginástica laboral e cooperativismo desenvolvidas com os parceiros
do projeto Inclusão com Educação.

Para dar suporte teórico e aquisição de conhecimentos, uma das metas a
serem alcançadas dentro das atividades corresponde à cultura empreendedora,
por meio de cursos e palestras oferecidos pelo SEBRAERR.

O produto dessas ações será aferido através da Avaliação e
Reconhecimento da Aprendizagem Prévia (ARAP) que será utilizado como



instrumento metodológico, vindo constituir uma adequação do método
canadense.2

Dessa maneira, oferecer um curso de Qualificação Profissional contando
com uma parcela da sociedade, a qual historicamente foi marginalizada pelo
mercado de trabalho constitui para o IFRR e seus parceiros mais uma de suas
ações voltadas para a inclusão social da mulher no mundo do trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Recentemente, a questão da inclusão vem sendo palco de discussões

sobre as diversas metodologias que poderão garantir às pessoas
marginalizadas da sociedade que convivem com a discriminação social, o
racismo3 e o preconceito, tenham a oportunidade de garantir seu espaço
enquanto cidadã (o) no convívio social.

Para tanto, a sociedade precisa admitir que essa culpabilidade que carrega
ao longo do processo histórico brasileiro deve ser refletida e analisada, de
forma que venha contribuir com ações que permitam efetivamente a inclusão.

No caso do projeto Inclusão com Educação, uma das ferramentas
fundamentais para garantir o processo inclusivo das mulheres
temporariamente afastadas da convivência social, em especial da família é o
acesso, que metodologicamente falando, vem sendo sinônimo de sucesso, ou
seja, as possibilidades dessas reeducandas conseguirem através do programa
educacional proposto alcançar seus objetivos conseguindo assim o sucesso em
suas vidas.

Essa relação entre acesso e sucesso, é defendida pela Coordenadora de
Educação Indígena, a Senhora Marti Ford do Red River College, que em uma
entrevista ao Portal Mulheres Mil, declarou que fora por meio de um programa
de acesso que ela pode superar todos os obstáculos e obter sucesso em sua
vida social e profissional, embora na primeira oportunidade a mesma não
tenha tido o ingresso no programa desejado, esforçandose assegurou depois
de estudos e mudanças em sua vida uma segunda chance na qual prosperou.
2 Valorizar os conhecimentos e experiências adquiridas na educação informal constitui um dosdiferenciais pedagógicos contemplados pela estrutura curricular, além de inserir na sistemáticade avaliação a montagem de um portfólio como principal instrumento avaliativo. (Nota retiradade uma cartilha do Red River College, parceiro do IFRR no projeto Inclusão com Educação.)
3 O racismo que é expresso através da discriminação cria estigmas, associando determinadosaspectos do caráter e/ou do comportamento às características como a cor da pele, estatura,tipo de cabelo. É a ação ou emissão de uma conduta que viola direitos das pessoas com baseem critérios a partir de uma única ótica sobre a raça, o sexo, a idade, a opção sexual, religiosae outras. (Matos, Glaucia. Conceitos, discriminação e desigualdades. Out/2005).



Assim é que se pensa nas reeducandas da Cadeia Pública Feminina de Boa
Vista, que também estão esperando por uma oportunidade de saírem
vitoriosas, superando a situação atual e sonhando na realização de suas
melhores expectativas.

Para tanto, o IFRR em parceria com as instituições regionais, nacionais e
internacionais, sendo as duas últimas canadenses, têm possibilitado que essas
mulheres já tenham realizado, parcialmente, parte desse sonho, estando no
momento motivadas em garantir um futuro com sucesso através do acesso.
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RESUMO
Pensar no Projeto “Do Lixo à Cidadania Contribuição à Inclusão SocialFeminina no Bairro Santa Maria Aracaju – SE” é fazer uma reflexão sobre aimportância de unir o saber profissional (técnico/tecnológico) ao sabercooperativo, do poder da transferência de saberes na inclusão social através daarteeducação e do entendimento dos 3R`s (reduzir, reutilizar e reciclar) comresíduos sólidos. O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia deSergipe implantou o subprojeto em resposta ao Programa Mulheres Mil noBrasil, o qual vem atender às novas necessidades e desafios pertinentes aoaperfeiçoamento profissional, tais como: o papel do trabalhador no processoda produção e na responsabilidade com o meio ambiente; a possibilidade dedesenvolvimento das forças físicas/espirituais e do aproveitamento dopotencial criador inerente ao trabalho humano. A estrutura da capacitação dosubprojeto, aplicada às beneficiárias, está norteada em três eixos: resíduossólidos, cooperativismo e artesanato, com o propósito final da Formação InicialContinuada  FIC, que resultará em certificações com habilidades técnicas esustentáveis, através da união das competências técnicas ministradas porprofessores do Instituto Federal de Sergipe e com as habilidades dasselecionadoras de resíduos sólidos desempenhadas por essas mulheresbeneficiárias na Cooperativa de Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju– CARE e outras residentes do entorno dessa cooperativa.
Palavras chave: Mulheres; Arte educação; Reaproveitamento; ResíduosSólidos.



INTRODUÇÃO
O Projeto Mulheres Mil distribuído nas regiões norte e nordeste do Brasil é

estruturado em três eixos: educação, cidadania e desenvolvimento sustentável
– no qual o Instituto de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe implantou o
subprojeto intitulado “Do Lixo à Cidadania  Contribuição à Inclusão Social
Feminina no Bairro Santa Maria Aracaju – SE”.

A comunidade atendida pelo Projeto Mulheres Mil em Sergipe está
localizada no Bairro Santa Maria, compreende mulheres da Cooperativa de
Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju  CARE, dos loteamentos
Marivan e Valadares, todas residentes do mesmo bairro, o qual é considerado
de alta periculosidade, portanto, marginalizado e excludente.

De maneira geral, a situação sóciodemográfica das mulheres
beneficiárias pelo subprojeto e da sua comunidade mais próxima é muito
preocupante. São também inúmeros os problemas que as afligem e como
exemplo podemos ressaltar uma série de questões associadas à falta de infra
estrutura urbanística e de saneamento básico na comunidade. A baixa
escolaridade e a renda insuficiente também chamam a atenção, além da
situação de morarem com vários familiares agregados na mesma residência.
Outra questão bastante preocupante no perfil dessas mulheres é o caso da
violência doméstica, o que representa mais uma humilhação social nas suas
vidas.

Ora posto, o público (mulheres) escolhido é alvo emergencial de ações
que promovam a inclusão social desse segmento por meio de saberes e
atividades que fomentem uma inserção qualitativa dessas mulheres na
sociedade, fornecendolhes subsídios para que façam valer seus direitos e
obtenham uma maior participação na renda da família e, consequentemente,
uma melhoria da qualidade de vida e elevação da autoestima, fazendoas
acreditar na possibilidade de mudança da sua realidade.

Atualmente, o universo a ser atendido corresponde a 40 (quarenta)
mulheres integrantes da CARE e outras residentes do entorno dessa
cooperativa, todas do bairro Santa Maria. Nesse momento, o projeto oferecerá
qualificação profissional no ramo artesanal e elevação de conhecimentos de
matemática, português e informática, bem como, promoverá discussões sobre
Saúde e Psicologia da Mulher, Qualidade de Vida, Sociologia de Gênero,
Empreendedorismo, Desenvolvimento Comunitário, Educação Ambiental e,
sobretudo, oportunizará atividades de extensão que elevem a autoestima das
mulheres beneficiárias.
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No segundo momento pretendese possibilitar a inserção dessas mulheres
na Formação Inicial e Continuada  FIC – COZINHA, visto que o Instituto
Federal da Sergipe possui a infraestrutura necessária para o Curso com
Manuseio de Alimentação, além de ser uma expectativa apresentada pelas
mulheres beneficiárias durante o diagnóstico e entrevistas realizadas pelos
canadenses.

Ressaltase que o primeiro momento da capacitação no projeto não deixa
de ser uma proposta de FIC, pois está estruturado em três eixos norteadores:
resíduos sólidos, cooperativismo e artesanato.

Resíduos sólidos porque é fundamental incorporar os 3Rs (reduzir,
reutilizar e reciclar) na vida urbana de Aracaju e, principalmente, por se tratar
de excatadoras que trabalhavam no lixão da Terra Dura. Cooperativismo
porque os trabalhadores da CARE necessitam do acesso a uma formação para
sua valorização social e para a organização de modelos de empreendimentos
comunitários baseados na gestão democrática, na participação econômica dos
membros e na autonomia e independência, enfim, no trabalho coletivo e
participativo. E artesanato porque é uma forma de diversificar a geração de
renda das mulheres beneficiárias.

Portanto, o Projeto Mulheres Mil em Sergipe envolve o social, o econômico
e o meio ambiente. A meta é interligar essa tríade, como forma de ajudar às
alunas a compreenderem o local onde vivem e minimizar os impactos
ambientais gerados pelo homem moderno, como a utilização dos 3Rs (reduzir,
reutilizar e reciclar) nos resíduos sólidos, além de usar o produto gerado pelo
resíduos sólidos na economia, como é abordado pela Constituição Federal no
capítulo VI do meio ambiente, no artigo 225:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao poder

público e à coletividade o dever de defendêlo e preserválo para as presentes
e futuras gerações.

A arteeducação, através deste projeto, possibilitará às mulheres atingir a
sustentabilidade das suas vidas e a de se descobrirem, a exemplo do Teatro do
Oprimido, que é um método estético que sistematiza exercícios, jogos e
técnicas teatrais que objetivam a desmecanização física e intelectual dos
praticantes e a democratização do teatro.

O Teatro do Oprimido cria condições práticas para que o oprimido se
aproprie dos meios de produzir teatro e assim amplie suas possibilidades de
expressão. Além de estabelecer uma comunicação direta, ativa e propositiva



entre expectadores e atores. As oficinas do Teatro do Oprimido são todas
baseadas em fatos reais, nas quais participantes/personagens oprimidos e
opressores entram em conflito, de forma clara e objetiva, na defesa de seus
desejos e interesses. Na cena (se for da vontade dos participantes ter uma
cena) gerada a partir das oficinas há um confronto, o oprimido fracassa e o
público é convidado, pelo Coringa (o facilitador do Teatro do Oprimido), a
entrar em cena, substituir o Protagonista (o oprimido) e buscar alternativas
para o problema encenado. No TeatroFórum (a técnica que será usada nesse
processo) o espectador, nesse caso chamado de expectactor é estimulado a
entrar em cena, improvisar como protagonista e buscar alternativas ao
problema encenado. Todas as pessoas envolvidas nesse processo passam a ver
os problemas e soluções de outra maneira. As técnicas utilizadas no Teatro do
Oprimido propõem também analisar as problemáticas atuais tais como
ecologia, filosofia, antropologia, política, reciclagem, solidariedade, ética, arte,
entre outros. Esse momento do projeto é a construção do conhecimento
teóricoprático das mulheres.

A proposta de implementação do Projeto “Do Lixo à Cidadania” com as
mulheres do Bairro Santa Maria em AracajuSE comunga do pressuposto que
os estudos sobre impactos sociais das atuais inovações tecnológicas
introduzidas nos processos de trabalho que fazem parte de uma nova
modalidade marcada pela integração e pela flexibilidade.

O conhecimento do significado dos símbolos, o domínio de diferentes tipos de
linguagem destinados a um consumo imediato e vulnerável à rápida

substituição e o desenvolvimento de habilidades que permita sua utilização
constituem desafios para a formação na perspectiva da nova cultura

tecnológica. (Machado. 2003c, p.183)

PARCERIA DO SABER TÉCNICOTECNOLOGICO E O SABERCOOPERATIVO
Para responder às novas necessidades e desafios pertinentes ao

aperfeiçoamento profissional, ao domínio de novas especialidades; à mudança
nas atividades, à requalificação de trabalhadores que foram dispensados e que
estão fora do mercado de trabalho, fazse necessárias transformações
tecnológicas que tragam novos contornos na relação entre capital e trabalho.
(Machado, 2003b, p.177)

Com base nessa teoria, as metodologias que a capacitação do projeto “Do
Lixo à Cidadania” propõe um aproveitamento teóricoprático do saber



cooperativo, da arteeducação e da aplicação dos 3R`s(reduzir, reutilizar e
reciclar) com resíduos sólidos.

O Projeto conta com quatro principais momentos:
Primeiro, foi elaborado um perfil das condições sociais e econômicas das

mulheres integrantes da CARE. Nesse momento inicial realizouse uma
avaliação do nível de escolaridade, da situação demográfica, das condições de
vida e do entorno ambiental da comunidade como um todo. O diagnóstico foi
realizado por meio de questionários e entrevistas e os resultados foram
sistematizados em forma de material gráfico e relatório de trabalho que segue
os padrões desse tipo de atividade de pesquisa. A avaliação destes
questionários permitiu conhecer as participantes do projeto. Paralelamente às
entrevistas e à aplicação dos questionários, foi feito um estudo cartográfico
sobre a realidade urbana e ambiental da periferia de Aracaju e uma visita
preliminar de reconhecimento da área de estudo. Esta etapa inicial do trabalho
foi fundamental para o conhecimento das condições educacionais e do nível de
vida da população.

O Segundo momento correspondeu à sensibilização e mobilização, onde
houve a apresentação do projeto à comunidade do Instituto Federal de Sergipe
e à CARE para discussão e avaliação da proposta de trabalho. Ainda, nesse
segundo momento dois módulos foram ofertados: um de Fundamentação e
outro denominado de Identidade e Cidadania Ativa. O objetivo maior do
primeiro módulo foi promover a construção de conhecimentos básicos
necessários ao desenvolvimento das outras fases do projeto. Por sua vez, o
segundo módulo teve intuito de fortalecer a autoestima das participantes por
meio de oficinas – foram discutidas questões associadas aos direitos humanos,
ao papel da mulher na sociedade contemporânea e foram trabalhados
conhecimentos sobre a saúde feminina e acerca da cultura corporal.

O Terceiro momento, no qual o Projeto se encontra atualmente, está
focado diretamente aos três eixos de sustentação do projeto: resíduos sólidos,
cooperativismo e artesanato. Nesse momento, as atividades pedagógicas estão
sendo oferecidas na perspectiva de adquirir conhecimentos teóricos e práticos
sobre reciclagem e gestão de resíduos sólidos, empreendedorismo, gestão de
criatividade, educação ambiental, cooperativismo e associativismo e uma série
de oficinas sobre artesanato de papel, de vidro e plástico.

No Quarto momento, pretendese realizar uma série de atividades
complementares denominada de espaço de diálogo no qual serão
apresentados os principais resultados do 1º curso de Formação Inicial e



Continuada (FIC) de trabalhadoras da CARE e mulheres do bairro Santa Maria
oferecido pelo Instituto Federal de Sergipe. Cabe destacar que nessa
oportunidade, pretendese apresentar uma exposição com os resultados das
oficinas e os portfólios com as habilidades e saberes de cada mulher
participante do curso. Os portfólios serão elaborados ao longo do itinerário
formativo, caracterizandose como documentos construídos pelas cooperadas e
servirão de referência para a experiência piloto sobre as formas de acesso e
sobre a avaliação de competências previstas no acordo de cooperação da
SETECMEC/REDENET e ACCC/CIDA. Ainda nesse momento, será realizada a
aplicação da Avaliação e Reconhecimento de Aprendizado Prévio (ARAP)
atendendo a um dos objetivos do Projeto Nacional, que é de reconhecimento
de saberes adquiridos.

A construção dos portfólios será adaptada à metodologia do ARAP do
Niagara College (Ontário  Canadá) que busca documentar e avaliar o
aprendizado através da educação formal e informal, do trabalho comunitário e
do autoaprendizado das experiências A avaliação será processual, diagnóstica
e qualitativa na perspectiva de retroalimentar as ações que assegurem a
consecução dos objetivos propostos. Os principais instrumentos a serem
utilizados incluem a observação da efetiva participação das cooperadas da
CARE, aplicação de questionários, autoavaliação e a construção de portfólios.

Nesse processo de qualificação profissional serão usados como suporte os
princípios de educação ambiental recomendado por Dias (2003), aplicados em
momentos ou fases ao longo das atividades do projeto. As fases apresentadas
na metodologia permitem a organização da prática educativa com as
comunidades, explicitando claramente o seu caráter participativo e dialógico e
com forte viés prático. No decorrer das fases se dará prioridade a ferramentas
metodológicas, a exemplo de dinâmicas de grupo, estudos de caso, painéis
integrados, teatro, produção de cartilhas, oficinas, dentre outras.

Como demonstração das metodologias aplicadas, descrevemos neste
artigo algumas já executadas desde março do ano de 2009, como:

• Através de instrumento metodológico: Observação, um novo olhar foi
direcionado durante as primeiras aulas do grupo já completo (40 alunas),
e assim, foi percebida uma segregação evidenciada entre as mulheres da
CARE com as novas alunas. Contudo, foi providenciado adiantamento das
aulas de psicologia para que a convivência entre as mulheres, destas com
a sociedade e em grupo fosse trabalhado;
• Através da disciplina “Leitura e Produção de Texto” foi possível ajudar a
interagir e desagregar a sala, através dos mapas da vida feitos pelas
mulheres, onde elas relataram suas vidas e expectativas através de



desenhos, colagem de figuras, diálogos de suas experiências. Para isso a
facilitadora apresentou documentários e filmes sobre importância da
leitura e da escrita para qualquer comunidade e os problemas causados
pela ausência de aprendizagem.
• Para correlacionar a habilidade de selecionadoras de resíduos sólidos
com a teoria tecnológica (habilidades específicas, como: técnicas para
aproveitamento dos resíduos em produtos artesanais) no decorrer das
aulas foi aplicada a arteeducação, através de aulas de consciência
corporal e o Teatro do Oprimido que revelaram ao ser humano as suas
habilidades, traduzindo em um processo de transformação interior.
• Na intenção de unir o saber cooperativo da CARE com o
técnico/tecnológico dos Professores do IFSE na grade curricular foi
incorporada aulas com reaproveitamento de papéis, papelão, plástico e
madeira que foram transformados em artesanato para que as mulheres
tivessem mais uma habilidade para geração de renda, bem como
conhecessem a utilidade artística e econômica que os resíduos sólidos
ofereciam/oferecem.
• Oficinas para percepção da realidade comunitária, através da Disciplina:
Desenvolvimento Comunitário, com intuito de construção de painéis a
partir das alunas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Kandeli (1955), Gramsci já anunciava a desatualização de princípios

educativos que foram fundados na tradição grecoromana, que se baseavam
no humanismo clássico, na cultura geral indiferenciada. Seguindo Kandeli, o
que para Gramsci aplicavase na escola como para a vida social em geral, era
a necessidade de um outro princípio educativo unitário, capaz de possibilitar a
apropriação da práxis social.

Desde a formação politécnica, a qual na atualidade é assumida pelas
transformações tecnológicas, pedese uma formação para o trabalhador
baseada no fundamento do equilíbrio de duas ordens: a natural e a social
estatal. (Machado in Ferreti, 2003)

Assim sendo, é na perspectiva de uma qualificação ampla, integrada,
flexível e crítica que o Subprojeto “Do Lixo à Cidadania Contribuição à
Inclusão Social Feminina no Bairro Santa Maria Aracaju – SE” inclui mulheres
de baixa renda no contexto educacional tecnológico, com uma pedagogia
alicerçada na correlação do saber cooperativo e o saber técnico em prol de
uma vida sustentável e responsável com o ambiente que cerca as duas
realidades.
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RESUMO
O programa feminino de Capacitação em Aquecimento, Ventilação eRefrigeração Residencial (CAVRR) do George Brown College em Toronto –Canadá oferece uma oportunidade de apoio à aprendizagem para mulheresque nunca esperavam cursar um programa de nível superior. Fatoresassociados ao sucesso das mulheres incluem capacitação em profissõesespecíficas, monitoria acadêmica, orientação e uma variedade de serviços nãoacadêmicos, incluindo transporte, alimentação, assistência no acesso aosserviços sociais e creche. Embora o foco profissional seja diferente, existemsemelhanças entre este projeto e o Projeto Mulheres Mil, que tornam asconclusões deste estudo de caso relevantes para a parceria entre os governosbrasileirocanadense.
Palavraschave: mulheres marginalizadas; apoio à educação; educação nãotradicional.



INTRODUÇÃO
Enquanto o Projeto Mulheres Mil brasileiro estava sendo planejado, o

Programa Feminino de Capacitação em Aquecimento, Ventilação e Refrigeração
Residencial (CAVRR) do George Brown College em Toronto – Canadá estava em
andamento. Os representantes brasileiros visitaram o programa CAVRR e
viram os elos entre o mesmo e o trabalho que eles esperavam desenvolver. O
programa CAVRR foi subsequentemente completado e tem sido o assunto de
um estudo de pesquisa formal1. Embora existam diferenças significativas entre
os dois projetos, os resultados da pesquisa do CAVRR e a intenção do projeto
sucessor2 possuem muitos pontos em comum com a iniciativa do Projeto
Mulheres Mil no Brasil. O CAVRR é um estudo de caso que possui resultados
relevantes para a implementação e avaliação do Projeto Mulheres Mil.

O programa feminino de Capacitação em Aquecimento, Ventilação e
Refrigeração Residencial (CAVRR) do George Brown College em Toronto –
Canadá foi um projeto piloto canadense sem igual. Foi financiado pelo Governo
de Ontário – Diretório das Mulheres de Ontário sob o Programa Piloto de
Capacitação para o Emprego com fluxo de financiamento e estudantes
matriculadas em dezembro de 2006. As alunas nesse programa de pré
aprendizado eram mulheres que tinham sofrido várias formas de violência e
discriminação sistêmica e que estavam sob risco contínuo. O objetivo do
projeto foi ofertar capacitação em conhecimentos e habilidades técnicas,
juntamente com a preparação para o trabalho e habilidades de busca em um
ambiente seguro e receptivo. O programa utilizou mecanismos de oferta, apoio
e análise que são cruciais na preparação de mulheres que sofreram violência
na busca de um emprego. O projeto chamou atenção devido as suas
metodologias inovadoras, a complexidade dos desafios que as mulheres
estavam enfrentando e o sucesso delas no programa. O programa foi
planejado para atender as necessidades das participantes, contribuir no
atendimento das necessidades do mercado de trabalho e avançar na equidade
social.

ANÁLISE E REVISÃO DA LITERATURA

1 Esta pesquisa foi financiada por uma bolsa de CAD$67.000 do Conselho Canadense sobreAprendizagem. Este apoio é enormemente reconhecido.
2 O Diretório das Mulheres de Ontário financiou e expandiu a versão deste programa paraCAD$420.000, incorporando os resultados da avaliação do projeto e do estudo de pesquisa.



Este projeto almejou ofertar oportunidade educacional e de emprego para
mulheres que tinham sofrido violência e/ou eram consideradas como estando
sob alto risco por assistentes sociais e/ou orientadores de emprego, os quais
encontraram as mulheres em agências de serviço social. A violência que elas
sofreram era frequentemente doméstica e pessoal, mas também estava ligada
à marginalização sistêmica por viverem na pobreza, baixo rendimento
educacional e poucas habilidades laborais. O projeto e o estudo concentraram
se mais amplamente no impacto do trauma e marginalização e não somente
nas participantes sendo identificadas como “mulheres espancadas”.
Referências aos termos “violência” e “trauma” deveriam ser entendidas neste
contexto, o qual dá aplicabilidade mais ampla à pesquisa.

A pesquisa revela que o rendimento educacional é afetado por
experiências de violência e sugere que a falha das instituições educacionais em
considerar este impacto pode ser extremamente cara (HORSMAN, 2000).
Mulheres que frequentemente sofreram violência se matriculam em programas
e capacitações educacionais visando iniciar uma mudança e escapar da
violência, contudo esperase que elas aprendam como se não fossem vítimas
da violência. Quando os impactos são agudos, as vítimas da violência
geralmente são vistas como necessitando de soluções médicas e de um
afastamento do processo de aprendizagem até que estas possam aprender no
sistema educacional no formato que o mesmo funciona atualmente. Por
exemplo, Bowlus et al (2003) documentam os problemas comportamentais, as
dificuldades de aprendizagem e consequentemente, níveis mais baixos de
desempenho educacional entre aquelas que sofreram abuso físico. Por
conseguinte, essas vítimas são incapazes de garantir um emprego ou possuem
nível empregatício irregular ou baixo. Além disso, os impactos do abuso de
longo prazo também podem conduzir a altas taxas de ausência e vícios que
tem um efeito negativo na habilidade da pessoa em garantir um emprego
estável.

Os custos da violência contra mulheres foram estimados em mais de
CAD$4.2 bilhões anualmente no Canadá (GREAVES et al., 1995), até mesmo
quando os custos de reprovação e baixo rendimento educacional não foram
incluídos. A pesquisa até agora (HORSMAN 2000, 2001, 2004; MOJAB 2000;
MOJAB & McDONALD, a ser publicada) sugere que a violência tem um maior
impacto no desempenho educacional. A pesquisa de Horsman explora a
natureza do impacto da violência sobre a aprendizagem para jovens dentro e
fora do ensino médio (2004) e para mulheres em programas de alfabetização
para adultos (2000). Ela examina discursos que ajudam ou dificultam levar em
conta esses impactos em programas de alfabetização para adultos (2001). A



pesquisa de Mojab sobre “Guerra, diáspora e aprendizagem: mulheres curdas
no Canadá, GrãBretanha e Suécia”, utiliza a teoria da aprendizagem para
examinar a relação entre violência relacionada com a guerra e aprendizagem,
especialmente a dinâmica da “aprendizagem informal” das mulheres.

Anterior à recente pesquisa de Horsman e Mojab, poucos estudos ou
materiais práticos tratavam da questão de ensinar estudantes que sofreram
violência ou marginalização. A pesquisa de Rockhill (1987) e Horsman (1996)
questionou o que as experiências de violência poderiam significar para a
alfabetização. Apesar destes desafios, há evidência de que as mulheres cujas
situações de vida são bem constrangedoras possuem aspirações de uma vida
melhor para si e seus filhos, como disse uma mulher

“Quero trabalhar... desejo trabalhar em algo que eu goste... onde eu ache que
estou realizando algo, onde eu possa ganhar uma quantia razoável para se

manter”. [participante relatou em Horsman, 1990, pág., 121]

O presente estudo investiga a eficácia do Programa Feminino CAVRR. Este
foi um programa de elevado suporte no estilo parceria para mulheres que
tinham sofrido violência e/ou estavam sob alto risco. Ofereceu às mulheres a
oportunidade de escapar das armadilhas criadas pela violência e pobreza ao
ingressarem em uma carreira com mãodeobra qualificada. As oportunidades
de emprego nessa área incluem empreendedorismo, tanto individual como
cooperativo, como também com empresas estabelecidas. Por volta de 2025,
esperase que a escassez de trabalho especializado no Canadá alcance 1.2
milhões de pessoas, especialmente, para a mãodeobra qualificada de
Ontário. Estágios nas profissões continuam tendo uma participação feminina
muito baixa em todo o Canadá apesar dos recentes pequenos aumentos.
Devido ao desequilíbrio das profissões no mercado de trabalho e a disparidade
nos salários de homens e mulheres, há um forte interesse em alguns setores
governamentais de ampliar oportunidades de emprego para mulheres.
Trabalhar com um salário elevado, tradicionalmente uma ocupação masculina,
pode aumentar a autosuficiência econômica das mulheres e melhorar o
padrão de vida de suas famílias. Porém, as mulheres na força de trabalho,
especialmente em ocupações nãotradicionais, enfrentam barreiras no acesso
à capacitação e emprego, pagamento desigual, segregação ocupacional e
discriminação de gênero. Estereótipos culturais referentes às ocupações
apropriadas para mulheres continuam afetando o recrutamento e as práticas
de promoção dos empregadores bem como as percepções das mulheres
quanto às próprias oportunidades. Este uso ineficiente de mulheres na mão
deobra desperdiça recursos humanos, afetando o crescimento econômico.



Embora as mulheres que freqüentemente sofreram violência e tenham
dificuldade de participar com sucesso na educação e capacitação pós
secundária, iniciativas educacionais são fundamentais para trazer as pessoas
marginalizadas a uma maior participação econômica e social. Elas enfrentam
uma ampla variedade de efeitos da tensão póstraumática, incluindo baixa
autoestima e uma gama complexa de modos dissociados de lidar com o
estresse. Quebrar “ciclos de violência” e abrir uma saída para uma vida
diferente, as iniciativas devem atender as estórias pessoais complexas e as
consequentes barreiras enfrentadas por mulheres que foram marginalizadas
através de violência.

O ESTUDO DE PESQUISA
O objetivo do estudo foi identificar os componentes do programa que

eram efetivos para essas estudantes, particularmente, aqueles elementos que
poderiam ser adaptados na elaboração de futuros programas para mulheres
que sofreram violência e membros de outros grupos marginalizados. Nenhuma
hipótese foi proposta para este estudo post hoc que combinou dados
quantitativos e qualitativos. A intenção do estudo foi desenvolver uma análise
dos sucessos e fraquezas do projeto de forma que um projeto sucessor mais
efetivo pudesse ser elaborado.

Os aspectos da pesquisa de relevância para esta comparação
concentraramse em quatro perguntas abrangentes. São elas:

a. Quais eram as diferenças demográficas, caso alguma, entre as
mulheres que completaram o programa com sucesso e aquelas que não
conseguiram?
b. Quais apoios acadêmicos e pessoais as mulheres tiveram e como elas o
utilizaram?
c. Quais são as percepções das mulheres quanto aos componentes do
programa?
d. As mulheres asseguraram e mantiveram o emprego relacionado?

MÉTODO
Participantes do Programa – As 21 participantes que completaram a

capacitação integral de oito meses foram diversas em muitos aspectos. Doze
se autoidentificaram caucasianas, três indígenas, duas filipinas, duas afro
canadenses, uma caribenha, uma coreana e uma africana. A maioria delas



enfrentava situação estável quanto à moradia alugada [nenhuma se identificou
como sendo proprietária de imóvel], embora três estivessem vivendo em
abrigos e pelo menos outras duas experimentassem moradia instável. Elas
tinham 14 filhos como dependentes entre elas, variando em idade desde
crianças a adolescentes. Mais de 80% estavam recebendo assistência social ou
apoio por inaptidão, embora isto fosse verdade em grande parte devido ao fato
das mulheres terem sido recrutadas através de indicações de agências de
assistência social. Todas elas, exceto três, se deslocavam de casa para escola
através de transporte público. A maioria tinha concluído o ensino médio,
diretamente ou através de um GED (uma credencial equivalente), embora eles
possam não ter cursado inglês ou matemática até o final. Somente uma delas
não tinha cursado nem inglês nem matemática além da 9ª série. Apesar disto,
as estudantes eram mais intensamente marginalizadas do que tinha sido
inicialmente esperado. Os efeitos duradouros da pobreza, desabrigo, violência,
vícios e dependência da assistência governamental eram aparentes ao longo
do curso.

Dados da Pesquisa – As fontes de dados incluíram informação
demográfica, anotações detalhadas tomadas durante o programa, avaliações
do projeto, depoimentos das participantes sobre emprego e educação após o
programa, entrevistas individuais e grupos focais com as alunas e professores
e entrevistas com representantes do governo e da indústria privada. O estudo
de pesquisa combinou tanto elementos qualitativos como quantitativos e foi
moldado por uma metodologia de pesquisa com ação participativa modificada.

Figura 1
Participante do programa commáscara protetora contra solda



Como este era um programa educacional e não conceituado originalmente
como um estudo de pesquisa, algumas características do modelo de pesquisa,
tal como um grupo controle, não foram incluídas. Grupos comparativos foram
identificados retroativamente. Felizmente, dados significativos tinham sido
coletados para a avaliação do programa e a maioria das participantes estava
disponível para entrevistas e grupos focais, a fim de completarem os dados
quantitativos.

Componentes do programa – O programa CAVRR teve vários
componentes. Este incluiu o desenvolvimento de habilidades acadêmicas,
particularmente em matemática, visando aumentar a confiança das mulheres e
a probabilidade de sucesso. A essência do programa foi à capacitação técnica
em manutenção e reparo de sistemas de refrigeração e aquecimento,
conduzindo à certificação de Técnico em Gás e abrindo caminhos para mais
credenciais ocupacionais e um estágio. Houve vários elementos e atividades de
apoio, como por exemplo, as mulheres solicitaram e cursaram aulas de
autodefesa, o que aumentou, sobremaneira, a sua confianças. Foi realizado um
“seminário interativo” regular, no qual as mulheres podiam falar sobre o efeito
de estar no programa e discutir questões relacionadas com isso.

Figura 2
Aula de autodefesa

O papel da orientadora neste programa foi incomum. Originalmente, a
intenção era ter uma orientadora disponível exclusivamente para esse
programa, a qual pudesse realizar reuniões individuais, geralmente, através de
hora marcada, conforme solicitação das alunas. Porém, a orientadora
rapidamente desenvolveu uma estratégia diferente – decidiu assistir às aulas.
Assim testemunhando o que as mulheres enfrentavam, as apoiou, bem como
se reuniu separadamente com as mesmas. A orientadora, então, se tornou
uma aliada para as mulheres, particularmente quando elas se esforçavam em
aprender conteúdos ou habilidades desconhecidas ou quando se sentiam sem



apoio por alguma razão. A orientadora percebeu a importância reconhecendo
os esforços que algumas alunas enfrentaram.

RESULTADOS DA PESQUISA

... Não estamos falando somente sobre estudantes nãotradicionais; estamos
falando sobre pessoas que estão enfrentando desafios muito significativos em

termos de ir para a escola. (Entrevista com professor)

Conclusão do Programa – Das 37 mulheres que iniciaram o programa,
21 delas o completaram [57%] e 16 interromperam em algum momento. Há
algumas diferenças de grupo entre essas que completaram e aquelas que não
o fizeram, embora a situação de cada mulher fosse única em muitas formas.
Essas que completaram o programa [Concludentes] eram ligeiramente mais
jovens, com uma idade média de 36.35 anos (variando de 22 a 53 anos), que
aquelas que não concluíram o programa [Nãoconcludentes], que tinham uma
idade média de 41.43 anos (variando de 21 a 57 anos). Essa diferença não é
grande e pode não ser significativa, considerando o tamanho da parceria. É
interessante observar que o programa escolheu, principalmente, mulheres que
estavam na sua fase bem adulta, diferentemente dos programas da faculdade
voltados, na sua essência, para pessoas mais jovens que concluíram o ensino
médio recentemente. As mulheres também diferiram na sua preparação
acadêmica, com aquelas que concluíram, geralmente tendo tido mais anos de
matemática e inglês no ensino médio do que as que não o fizeram, embora a
variação fosse semelhante. Como a carteira de motorista é uma vantagem
para essa ocupação, isto também foi acompanhado.
Tabela 1: Diferenças na Preparação em Níveis Acadêmicos e Habilitação(carteira de motorista)

Concludentes Não-

concludentes
Nível mais alto alcançado em Matemática na 11ª Série ou abaixo 6 12

Nível mais alto alcançado em Matemática na 12ª Série ou acima 11 4

Nível mais alto alcançado em Inglês na 11ª Série ou abaixo 3 7

Nível mais alto alcançado em Inglês na 12ª Série ou acima 13 3

Possui carteira de motorista 12 3

Não possui carteira de motorista 9 13



Nota: Dados educacionais estavam indisponíveis para algumas mulheres, deforma que os números nem sempre totalizam 21 e 16, respectivamente.
Diferenças na preparação estavam relacionadas com o sucesso no

programa por dois desses três fatores. Mulheres que tinham preparação mais
elevada em Matemática tinham probabilidades mais significativas de concluir o
programa [x² = 5.24. p < .02]. Semelhantemente, aquelas que possuíam
habilitação (carteiras) de motorista tinham mais probabilidades de concluir [x²
= 5.55. p < .02].

Não houve nenhuma relação significativa entre a conclusão do programa e
o êxito no alcance de um nível mais elevado em inglês.

As mulheres que interromperam o programa deram várias motivos para
fazêlo. O mais comum foi a questão de saúde, citado por 5 das mulheres.
Gravidez e cuidado dos filhos, problemas financeiros, questões de moradia e
discriminação responderam por 6 outros casos. Pelo menos uma decidiu que
não estava interessada no programa e outra foi convidada a deixar a faculdade
como resultado de um problema de conduta estudantil. Outras quatro não
deram uma razão ou não puderam ser contatadas.

A natureza do programa foi de tal forma que não existiu nenhum controle
direto ou grupo comparativo. Porém, pode ser comparado com algo
semelhante ao programa de elevado suporte para Cozinheiro Assistente que a
faculdade possui para estudantes que tem outras desvantagens complexas.
Esse também é um programa de elevado suporte, com os treinadores e
fomentadores de emprego, turmas pequenas e atenção individual aos
estudantes. Em uma recente parceria nesse programa, 31 estudantes
começaram o programa; 17 concluíram e 14 não o fizeram, causando uma
taxa de permanência de 54%, a qual é comparável.

APOIO ACADÊMICO E SUCESSO
Em destaque duas formas de apoio acadêmico: aulas de revisão em

Matemática e ensino individual informal. Aulas de Matemática foram ofertadas,
com ênfase nas habilidades e problemas matemáticos que as mulheres
provavelmente encontrariam ao realizar reparos de aquecimento ou
refrigeração. Inicialmente, as aulas foram mais gerais e a relevância do
currículo não era aparente, porém quando o conteúdo foi mais alinhado à área
profissional, as mulheres se envolveram sobremaneira em aprender o material.
Por sua vez, oensino individual informal foi ofertado do início ao fim para



auxiliar às mulheres com as habilidades acadêmicas e profissionais conforme
necessário.

Dados do desempenho acadêmico estão disponíveis somente para aquelas
mulheres que concluíram o programa. Elas obtiveram uma nota média de 2.93
de um total de 4.0 possíveis, o que se traduz em uma média B. Comparações
podem ser feitas com dois grupos de Tecnologia que são mais tradicionais,
embora novamente cada um tenha suas características particulares. Havia 260
estudantes no Programa Técnico em Aquecimento, Ventilação e Refrigeração.
Esse é um programa póssecundário de quatro semestres que seleciona,
principalmente, homens jovens, embora sempre haja uma variedade de idades
e ocasionalmente uma aluna. Ao término do primeiro semestre
[aproximadamente equivalente ao nível de capacitação que as mulheres tem
recebido no programa CAVRR], 17 tinham deixado o programa. As 243 que
permaneceram obtiveram uma nota média grupal de 2.65. Outra comparação
pode ser feita com as estudantes do Estágio de Nível Básico em Refrigeração.
Essas alunas já estão empregadas e foram registradas como aprendizes. Não
surpreendentemente, em uma parceria com 33 estagiárias, somente uma
desistiu e as outras 32 concluíram. A nota média grupal foi de 2.87.

Embora as diferenças grupais sejam tantas, essas comparações são
aproximadas. Na melhor das hipóteses, elas ilustram um aspecto importante.
Embora as mulheres tivessem que superar barreiras diversas e significativas,
quando encaminhadas a um ambiente flexível e encorajador, elas alcançaram
sucesso acadêmico substancial. As barreiras para as mulheres que
permaneceram no programa não foram de habilidade acadêmica. Elas
desempenharam melhor que grupos comparáveis de alunas que estudaram
com material semelhante, mas que não haviam enfrentado alguns dos desafios
que as mulheres em nosso grupo enfrentaram, tanto pessoalmente como em
parceria. As barreiras que as mulheres passaram e as quais muitas continuam
experimentando, não estão ligadas às dificuldades em aprender o material
quando este é ofertado de forma apropriada. Similarmente, embora as
mulheres lutassem com a autoconfiança e o seu próprio senso de competência,
elas puderam dominar o material teórico e prático no programa de forma mais
apta que o grupo póssecundário e, relativamente, melhor que o grupo
aprendiz, apesar das aprendizes terem tido a vantagem da experiência
contínua no emprego.

USO DE APOIO PESSOAL



O apoio ofertado foi usado pela maioria das mulheres no programa.
Indicações aos profissionais de saúde/odontologia, direito à moradia e suporte
legal foram oferecidos a 81% das mulheres. 10% receberam planejamento de
segurança visando lidar com violência contínua. Todas as mulheres
participaram das sessões grupais com o orientador e 67% tiveram acesso a
um apoio pessoal adicional. Estratégias de auto cuidado, alimentação e
almofadas se tornaram uma parte regular do ambiente de sala de aula e os
professores trabalharam com o banco de alimentos da faculdade visando
aumentar as lojas supridas.

Todas as mulheres tiveram os custos de locomoção pagos e os materiais
fornecidos às estudantes incluíram botas de segurança, óculos de proteção,
calculadoras, macacões, equipamentos de primeiros socorros e livros texto.
Oito mulheres requisitaram ajuda financeira para creche; duas solicitaram isto
periodicamente, enquanto seis precisaram disso de forma contínua.
Figura 3

• Instrutores e Facilitadores nãotécnicos (inclui Seminário Integrativo)
• Acessibilidade/possibilidade de atender às necessidades básicas
enquanto estavam no programa
• Registro de Estágio e taxas dos exames TSSA (Technical Standards and
Safety Authority)
• Materiais para as estudantes incluindo botas de segurança, óculos de



proteção, calculadoras, macacões, equipamentos de primeiros socorros e
livros texto
• Custos de locomoção para as alunas
• Creche
• Desenvolvedor e orientador de empregos
• Recursos para coordenar a oferta de sessões de informações
personalizadas visando atingir mulheres em diversas comunidades
Cerca de metade dos custos de apoio foram suportes que incluíram

contato pessoal direto entre as participantes e o quadro de pessoal (por
exemplo, o desenvolvedor/fomentador e o orientador de empregos), enquanto
o restante foi para apoio logístico mais tangível (por exemplo, taxas de exame,
custos de viagem e materiais).

Em entrevistas, as estudantes elogiaram cada um dos apoios.
Frequentemente, disseram que sem os mesmos, simplesmente não poderiam
ter continuado. Um ponto chave entre as alunas foi à forma do como
aumentou o acesso das mesmas à alimentação nutritiva. Lanches na sala de
aula, cartões de presente para comprar comida do/no supermercado e um
crescente banco de alimentos foram todos referidos pelas alunas como
absolutamente vital a sua capacidade de continuar no programa.

AS PERCEPÇÕES DAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
Ao perguntar às participantes sobre suas percepções a cerca do programa

após têlo concluído, esperávamos poder elencar quais apoios foram mais ou
menos úteis e poder recomendar suportes isolados em particular como sendo
de importância fundamental. Aprendemos que o ponto chave não estava em
nenhum apoio individual em particular, mas nas relações desenvolvidas
durante o curso e nos recursos; a flexibilidade e atitudes nãojulgadoras
possibilitaram responder às necessidades conforme estas surgissem;
desenvolvimento de soluções criativas para atender as necessidades e impedir
que uma ampla variedade de barreiras materiais e emocionais limitasse a
participação e realização acadêmica.

As descrições das estudantes revelaram dois elementos gerais do modelo
do curso e apoio que elas identificaram como cruciais:

a. relações desenvolvidas com os professores e entre as colegas que
levaram as estudantes a se sentirem conectadas, apoiadas, em grupo e a
acreditar que os professores se preocuparam com cada aluna e o sucesso



delas;
b. a importância de respostas nãojulgadoras consistentes e tentativas de
atender necessidades que surgiram no percurso do acesso das alunas ao
programa, sucesso no mesmo e oportunidades de emprego.
Vários componentes foram identificados como facilitadores de

aprendizagem e sucesso acadêmico, bem como apoiar as mulheres a fazer
mudanças duradouras em suas vidas. Os mais inovadores foram o modelo de
orientação integrado que valorizou mais o tempo das estudantes que o do
orientador, o papel do fomentador/treinador e mentor de empregos, o papel do
coordenador e um curso seminário integrativo que criou espaço para as
mulheres se conectarem entre si. Construir uma comunidade de aprendizes e
indicar desafios acadêmicos com apoios adequados e individualizados ajudou
as mulheres a descobrir suas forças (potenciais) e engajarse completamente
na aprendizagem. Semelhantemente, expôlas a modelos, aliados e mentores
e engajálas proativamente com empregadores facilitou a transição em suas
novas carreiras. Embora algumas alunas ainda estivessem procurando
emprego ao término do programa, muitas estudantes descreveram o programa
como uma mudança de vida. Como uma aluna o descreveu quando
perguntada o que tinha feito a diferença:

... Foi todo o apoio que... [a coordenadora], [a orientadora de emprego] e
qual era o nome dela? [a conselheira] – todo o suporte... E então todas as

garotas de lá.

Você não estava sozinha – havia todas nós. E simplesmente nos sentíamos
tão estimuladas que algo ia mudar – não sabíamos o quê, mas estávamos

aqui – e algo de bom ia acontecer tudo bem.

Eu não sei – todo o apoio – era realmente muito bom voltar à escola
novamente – eu tinha responsabilidade na escola e então senti o gosto de

como é quando as pessoas entram e falam – pude provar o que é realmente
estar trabalhando e gostei. Descobri que sou boa no assunto.

As respostas das alunas indicaram ausência de julgamento como um tema
emergente importante. Em ocasiões quando as estudantes pensaram que os
professores, em particular, os professores da área técnica estavam fazendo
julgamentos tais como ”ela não é uma aluna séria”, ou “ela não possui
aptidão”, elas acharam difícil persistir.

Os professores das áreas (profissões) técnicas não estavam acostumados
a trabalhar com mulheres como aquelas no programa e alguns se sentiam



incomodados. Foi difícil para as estudantes ficarem motivadas quando elas se
sentiam julgadas dessas formas, até mesmo quando essas atitudes não eram
ditas diretamente e podem não ter sido o que os professores realmente
pensavam ou sentiam. Ao identificar importantes direções e compreensões
sobre como apoiar mulheres que sofreram violência para aprender
efetivamente e preparálas visando ingressar nas ocupações, esta pesquisa
também revelou que é importante que os elaboradores de programa estejam
atentos aos efeitos de longo prazo da violência sobre a aprendizagem e
trabalhem diligentemente para suspender suposições e julgamentos. Pessoas
que estão marginalizadas e lhes faltam confiança podem se tornar
desencorajadas muito facilmente.

As mulheres que entraram no programa enfrentaram muitas questões que
apresentaram desafios significativos para elas enquanto no programa. Estes
incluíram sérios problemas de saúde física, saúde mental e questões de vícios,
falta de teto e moradia inadequada, problemas relacionados com a pobreza,
violência contínua, falta de creches, questões legais, discriminação, modos de
vida instável, para citar alguns. O Seminário Integrativo, ofertado como uma
aula agendada criou um “centro” para direcionar, oferecer e solucionar
problemas com várias necessidades de apoios.

SUCESSO AO ASSEGURAR O EMPREGO
Tabela 2: Assegurando o emprego



Total de estudantes incluídas nesta tabela – 21. Total de linhas pode ser maior que 21 porqueas mulheres estão em duas ou mais categorias (ou seja, emprego de meio expediente ecapacitação após o ensino médio) – categorias compartilhadas indicadas por* e **.

Dois locais de trabalho responderam pela maioria das mulheres que foram
contratadas, tanto em tempo integral como em expediente parcial. Nosso
parceiro da indústria teve limitações internas inesperadas e não pode contratar
quaisquer das mulheres ao término da capacitação. Eles as encorajaram a
procurar capacitação relacionada (Técnicas em Aparelhos) e contrataram uma
aluna após o período de acompanhamento. Ao final do período de
acompanhamento, 15 das mulheres tinham emprego em tempo integral ou
parcial relacionados, duas outras estavam desenvolvendo trabalho temporário
relacionado e uma era autônoma. Algumas mulheres estavam sob considerável
pressão financeira para encontrar trabalho, fosse ele relacionado ou não.
Algumas das mulheres trabalharam enquanto continuavam procurando
capacitação adicional, particularmente uma maior qualificação como Técnica de
Gás que as permitiria trabalhar sem supervisão direta e aumentar as suas
oportunidades de emprego. Assim, o programa obteve êxito ao preparar as
mulheres para o emprego, o qual era a meta. Incorporar níveis mais elevados
de capacitação e escolhas vocacionais mais amplas provavelmente
melhorariam isto.

Além dos resultados do emprego, os quais são muito importantes, o curso
ofereceu as mulheres uma oportunidade de se experimentar diferentemente e
criar uma mudança duradoura em suas vidas. As mulheres falaram com
entusiasmo sobre ter uma nova estrutura em suas vidas e de se ver vivendo
vidas como os outros – viajando diariamente de metrô, participando da vida na
faculdade e realizando as habilidades da ocupação ao invés de estarem
desempregadas.

Estudante 1: Lembrome quando iniciamos – a primeira vez que cortamos um



cano...

Estudante 2: Isso foi muito legal! – Me senti tão animada... Ainda tenho
aquele tubo.

Estudante 3: Tenho todos os pedaços de cano que já juntamos  Ainda estão
em casa.

Estudante 2: Tenho o meu sobre uma manta.

Entrevistador: Por quê? Ele lhe deu uma sensação de poder?

Estudante 2: Absolutamente.

Estudante 3: Foi muito legal... Acho que esqueci como era realmente
realizar... Receber algo e fazêlo, mas realizar muito bem. Foi uma grande
coisa para mim... Montar tudo, mas você sabe... Não só juntei tudo – na

verdade durou... e consegui permanecer no curso.

(Entrevista com o grupo de estudantes)

Figura 4
Aula de laboratório apresenta asalunas ao ambiente de trabalho

Discussão
O relato anterior indica (demonstra) os resultados do programa como

também oferece o contexto para esses resultados. As percepções das
mulheres sobre os componentes do programa foram investigados
principalmente através de uma série de entrevistas e grupos focais que
também exploraram as percepções do quadro de pessoal. Conforme previsto,



esse método de pesquisa resultou em uma série de narrativas sobre
experiências individuais. Há um alto grau de concordância entre as narrativas,
particularmente, com respeito aos apoios e outros componentes e evidentes
temas relevantes, apesar da diversidade das fontes de dados. Uma análise que
transformou este material de relatos narrativos em sínteses paradigmáticas
(BRUNER, 1986) parecia contraditória ao espírito do projeto e da pesquisa. O
poder dos relatos das participantes sobre suas experiências baseiase no que
Bruner chamou de “a paisagem da consciência: o que aqueles envolvidos na
ação sabem, pensam ou sentem”. (BRUNER, 1986, p. 14). Fomos desafiados a
entender (interpretar) esses relatos a partir do ponto de vista mais distanciado
dos pesquisadores sem perder as vozes das participantes e a textura de suas
experiências no processo.

Este estudo revela uma necessidade por pesquisa adicional visando
entender com mais nuance e profundidade a perspectiva dos empregadores e
os seus processos de contratação e a dinâmica no local de trabalho quando as
mulheres ingressam em profissões nãotradicionais. Trabalhar com
empregadores a fim de criar um ambiente receptivo e encorajador para
aprendizagem contínua no trabalho é um importante complemento no trabalho
com as estudantes. Um estudo longitudinal seria valioso para acompanhar as
mulheres durante um período mais longo, visando avaliar o impacto de
intervenções como as do programa CAVRR.

Esta pesquisa mostrou o valor de oferecer uma oportunidade educacional
diferente às mulheres marginalizadas. Apoios materiais e emocionais e
flexibilidade são elementos claramente vitais. Além disso, a capacitação que as
mulheres receberam foi a construção de habilidades específicas que levaram à
certificação e definiram oportunidades de emprego, ao invés da prontidão
generalizada para emprego, a qual é muito mais comum. Também é
importante direcionar o próprio local de trabalho. Mesmo que as mulheres
estejam preparadas para ingressar em um emprego nãotradicional, o local de
trabalho não está necessariamente pronto para recebêlas. Este estudo sugere
que trabalhar com empregadores visando criar um ambiente encorajador e
equitativo para aprendizagem contínua no emprego é um complemento
fundamental no trabalho educacional com as alunas. Embora o parceiro inicial
da indústria fosse muito encorajador, algumas questões sindicais internas não
tinham sido resolvidas. Isto criou dificuldades e barreiras inesperadas.

Não surpreendentemente, um programa de elevado apoio para um grupo
específico de estudantes contém elementos que beneficiariam muitas alunas,
incluindo aquelas que não são identificadas como marginalizadas. Embora



normalmente não seja possível ofertar esse nível de apoio, financeiro ou
logisticamente, vale a pena lembrar que estas não são as únicas alunas que
tiveram experiências dolorosas, cujas estórias passadas (anteriores) com
instrução possa ter sido difícil e que estão lutando com as demandas
competitivas da vida enquanto ainda estudam.

[Todos] se beneficiariam desse tipo de ambiente de aprendizagem onde você
sabe que os seus professores são as pessoas que se preocupam com você,

não somente a sua cabeça ou seu cérebro, mas realmente se preocupam com
você como um ser humano e reconhecem que você não só freqüenta a escola

com livros, caneta e lápis, você sabe, esse material escolar. Mas você
comparece com a bagagem de sua infância, você sabe, com a sua barriga

faminta ou repleta, com a sua solidão, com a sua vida completa, com alegrias
e com aflições. Tudo está presente em você. E então, respeitando tudo isso e

dizendo “Eu sei que tudo isso está acontecendo" e apenas validando isso e
afirmando que “nós não podemos lidar com tudo isso agora mesmo porque

estamos neste espaço para aprender esta coisa em particular”, mas só
reconhecendo que isto que está presente com você neste momento é muito

bom e útil.

(Entrevista com Professor – 5)

Implicações do CAVRR com o Projeto Mulheres Mil
Estes dois programas inovadores são semelhantes no empenho de

aumentar a participação econômica e a oportunidade para mulheres
marginalizadas desempregadas, ofertando educação que inclui habilidades
profissionais específicas. As semelhanças entre os programas incluem atender
as necessidades físicas das mulheres, incluindo alimentação e transporte. Os
programas incluem alguns estudos acadêmicos gerais relevantes, como idioma
e matemática, bem como habilidades profissionais. Embora as habilidades
profissionais sejam bastante diferentes, o princípio é idêntico. Os programas
são semelhantes em encorajar as mulheres a considerar individualmente ou
em pequenos grupos o emprego autônomo de forma empreendedora, como
também papéis mais convencionais como empregadas. Ambos os programas
usam um modelo de parceria que encoraja as mulheres a estabelecer relações
e a ser mutuamente apoiadoras ao invés de competidoras.

Além da capacitação acadêmica, alguma atenção explícita para dinâmica
de grupo e desenvolvimento de habilidades interpessoais no programa CAVRR
tem implicações no Projeto Mulheres Mil. Se as mulheres estão sendo
encorajadas a pensar em atividade empresarial e estabelecer parcerias ou
cooperativas [como elas estão sendo em ambos os programas], então é



importante provêlas com as habilidades requeridas. Esclarecimento do
objetivo e valor, tomada de decisão em grupo e resolução de conflito não
surgem naturalmente para a maioria das pessoas, embora elas possam ser
aprendidas. Há uma responsabilidade especial de incluir instrução explícita
deste tipo em programas para pessoas que têm uma estória pessoal de
opressão e marginalização, de forma que elas não reproduzam essas
experiências sem intenção ao infligilas umas as outras.

Incluir alguma análise social e de gênero também foi benéfico para a
capacitação. Isto não foi extensivo, mas ajudou a moldar alguns dos
problemas e reações das mulheres. Foi proveitoso para as mulheres
entenderem que as suas situações de vida não eram só um reflexo das suas
escolhas e lutas pessoais, mas que elas também possuem um contexto maior.
Moldadas de forma positiva e sem culpas, isto dá poderes e permite que as
mulheres criem uma visão de um futuro diferente para elas mesmas e as suas
famílias.

A aprendizagem do programa CAVRR tem implicações para o Projeto
Mulheres Mil apesar das diferenças nos resultados culturais e profissionais.
Estamos a ponto de embarcar no programa sucessor, o qual inclui escolhas
profissionais mais amplas e preparação acadêmica e pessoal mais extensa
(profunda). Em seguida, veremos o que podemos aprender com os nossos
colegas brasileiros e como nossas experiências podem ser utilizadas para
beneficiar as estudantes mulheres marginalizadas em ambos os países.
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