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RESUMO
Esta pesquisa foi realizada no Instituto Federal do Ceará, campus de Cedro com 57 estudantes do Programa Mulheres
Mil/PRONATEC, dos cursos de Eletricista Predial de Baixa Tensão e Instalador e Reparador de Redes de
Computadores,no ano letivo de 2014. Analisou-se a importância deste programa como instrumento de inclusão social e
profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social, do município de Cedro, no estado do Ceará. Tratou-se
de uma pesquisa básica de natureza qualitativa. Utilizou-se a metodologia de aplicação de questionários com perguntas
abertas e fechadas, aplicados para as estudantes e uma pesquisa bibliográfica a respeito da temática abordada.
Pode-se perceber que, ainda hoje, persistem as dificuldades para as mulheres frequentarem a escola.
Palavras chave:  Mulheres , Cidadania, Inclusão.
 
                RESUMEN
Esta pesquisa fue realizada en el Instituto Federal do Ceará, campus de Cedro con 57 estudiantes del Programa
Mulheres Mil/PRONATEC, de los cursos de Eletricista Predial de Baixa Tensão y Instalador y Reparador de Redes de
Computadores, en el  año letivo de 2014. Se analisó la importancia de este programa como instrumento de inclusión
social y profesional de mujeres en situación de vulnerabilidad social, del municipio de Cedro, en el estado del Ceará. Se
trató de una pesquisa básica de naturaleza cualitativa. Se utilizó la metodologia de aplicación de cuestionarios con
preguntas abiertas y cerradas, aplicadas para las estudiantes y una pesquisa bibliográfica a sobre la temática abordada.
Se puede percibir que, aún hoy, persisten las dificultades para las mujeres frecuentar la escuela.
Palabras clave: Mujeres,  Ciudadania, Inclusión.
 

1. INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho apresenta uma breve discussão sobre o que pensam as estudantes dos cursos de Eletricista
Predial de Baixa Tensão e Instalador e Reparador de Redes de Computadores, sobre o Programa Mulheres
Mil/Pronatec, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus de Cedro.
Analisou-se a importância deste programa como instrumento de inclusão social e profissional de mulheres em situação
de vulnerabilidade social, do município de Cedro, no estado do Ceará.
Este município apresenta uma população de 24.958 habitantes de acordo com dados do IBGE de 2013, uma renda per
capita de 3.193,42 (três mil, cento e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) e IDH-M de 0,627 – conforme o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 2010. A realidade social e econômica dos
moradores é de extrema desigualdade, a maioria das famílias de baixa renda vive da agricultura familiar e programas
sociais do Governo Federal.
A partir dessas situações existentes, o IFCE – campus de Cedro, por meio do PRONATEC/Mulheres Mil se propôs
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articular ação de forma planejada e orientada para o alcance de resultados concretos na conquista da cidadania pelo
viés da inclusão social, da elevação da escolaridade, da profissionalização, da inserção no mercado de trabalho e
geração de renda, de forma que contribuam significativamente para a melhoria da qualidade de vida dessas mulheres,
suas famílias e comunidade.
Assim, com base no tema abordado, formula-se a questão norteadora para o presente estudo: O que pensam as
estudantes do Programa Mulheres Mil/Pronatec do IFCE campus de Cedro acerca da sua participação nesse projeto?
 

1. A EDUCAÇÃO: UM ESPAÇO DE CIDADANIA
 
A Escola é o espaço institucional que está presente na vida de todas as classes sociais e é onde também se fazem
presentes as inquietações relacionadas asquestão social. É esta instituição o espaço formal e legitimador da Educação.
Consideramos que a educação deve ter como cerne a pessoa humana, considerada em sua individualidade e em sua
multiplicidade, assim como a ideia de que o processo educacional não se limita ao espaço escolar, abrangendo também
muitos outros lugares. Uma educação que seja um espaço fecundo para o desenvolvimento da consciência crítica, da
capacidade de perguntar e de analisar os fatos, da condição de dar respostas, de criar.
Uma educação que considere a formação do aluno em sua integralidade e não apenas que seja voltada para a
formação de mão de obra, num viés tecnicista para atender às demandas do capitalismo.
Conforme afirma Rosemberg(2001, p.516) As Conferências Mundiais de Educação que sucederam à de Jomtien
(Tailândia) reiteraram enfaticamente o enfoque da igualdade de acesso educacional entre os sexos. Por exemplo, a
Conferência de Nova Delhi (1993), que assistiu ao surgimento do grupo dos nove países subdesenvolvidos mais
populosos do mundo deu grande ênfase à educação das mulheres e meninas numa perspectiva “de reverter a expansão
populacional e as altas taxas de mortalidade infantil e materna”.Em 1996, a Conferência de Aman (Jordânia) redefiniu o
foco das metas de Jomtien para destacar, entre outros “desafios emergentes e futuros”, que “a prioridade das
prioridades deve ser a educação de meninas e mulheres”.
          Amartya Sen, ganhador do premio Nobel de 1998 defende a ideia que a “educação da mulher fortalece a sua
ação e tende a torná-la mais esclarecida e mais competente.”
A educação de mulheres e meninas é essencial não apenas para promover a igualdade de gênero, mas também para
enfrentar toda a gama de desafios do século 21.
Segundo Louro (2007, p.443) “No inicio do século XIX Nísia Floresta, uma voz revolucionaria, denunciava a condição de
submetimento em que viviam as mulheres no Brasil e reivindicava sua emancipação, elegendo a educação como o
instrumento através do qual essa meta seria alcançada.”
Há política pública de educação que assegura, a todas, o acesso à sala de aula. Entretanto, ainda hoje, persistem as
dificuldades para as mulheres frequentarem a escola. Principalmente àquelas que não estudaram quando jovens e hoje
se veem envoltas em tarefas domésticas, cuidado com o marido e com os filhos e a necessidade de trabalhar fora de
casa para contribuir com a renda familiar. O espaço para o estudo, para a sua qualificação muitas vezes não passa de
um sonho. É fato que não é uma tarefa simples para a mulher a decisão de estudar na idade adulta. Ela pode
deparar-se com a intransigência, com o preconceito. Sua decisão de estudar pode gerar, muitas vezes, violência, tensão
e muitos conflitos familiares. Retomar a escolarização pode ser um primeiro passo para a superação de suas
dificuldades, para o fortalecimento de sua autonomia, para o seu empoderamento.
Conforme kirkwood apud Costa (1986)
“... o poder não é, o poder se exerce. E se exerce em atos, em linguagem. Não é uma essência. Ninguém pode tomar o
poder e guardá-lo em uma caixa forte. Conservar o poder não é mantê-lo escondido, nem preservá-lo de elementos
estranhos, é exercê-lo continuamente, é transformá-lo em atos repetidos ou simultâneos de fazer, e de fazer com que
outros façam ou pensem. Tomar-se o poder é tomar-se a ideia e o ato”.
 
Ainda hoje encontramos vozes discordantes e resistentes que teimam em afirmar que a mulher não precisa estudar. A
escola tem o desafio de tornar-se um espaço de diálogo, de descobertas, de convivência e, por vezes, de quebra de
paradigmas. No espaço escolar convivem a tendência à normatização, à padronização com a diferença a ousadia e
inovação.
Ao terem acesso ao conhecimento, ao verem respeitadas as suas culturas, as pessoas, dentre elas as mulheres,
instrumentalizam-se para compreender melhor os fenômenos sociais, principalmente aqueles que lhes atingem
diretamente. E não só compreender, mas também ter condições de agir, de apontar as soluções para os problemas que
vivenciam, sem esquecer, entretanto, a importância de redescobrirem a organização em grupos e associações para
reivindicar os seus direitos. Não significa apenas ser cidadã, mas sentir-se cidadã.
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Para Freire(2000,p.40) “A educação tem sentido porque mulheres e homens aprenderam que é aprendendo que se
fazem e se refazem, porque mulheres e homens se puderam assim como seres capazes de saber, de falar que sabem,
de saber que não sabem”.
Conforme afirma Guiomar Namo de Melo, educadora brasileira:
 
“espera-se da escola, embora não apenas dela, que contribua para a qualificação dessa cidadania, que vai além da
reivindicação da igualdade formal, para exercer de forma responsável a defesa dos seus interesses. Aquisição de
conhecimentos, compreensão de ideias e valores, formação de hábitos de convivência num mundo cambiante e plural
são entendidas como condição para que essas formas de exercício da cidadania não produzam novas segmentações,
mas contribuam para tornar a sociedade mais justa, solidária e integrada.” (MELO, 1991, p.11)
 
Era incomum encontrar homens lecionando na educação infantil, pois nesta área predominava as mulheres. Também na
área tecnológica o predomínio era masculino. As escolas profissionais, por muito tempo, estiveram vinculadas ao
gênero. O campus de Cedro, ao ofertar os cursos: Eletricista Predial de Baixa Tensão e Instalador de Redes de
Computadores para mulheres, veio quebrar um paradigma: o de que apenas os homens estão aptos a trabalhar nesta
área.
O processo de formação educacional para o trabalho, também passa pela formação cidadã. Nessa perspectiva,
acredita-se numa educação comprometida,sem segregações sociais, raciais ou de gênero. Corroborando com esse
pensamento, Freireafirma:
 
“Não podendo jamais ser neutra, tanto pode ser a serviço da decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica
nele quanto a serviço da imobilização, da permanência possível das estruturas injustas, da acomodação dos seres
humanos à realidade tida como intocável.” (FREIRE, 2001, p.68)
 
Nessa perspectiva o campus de Cedro se coloca como instituição capaz de alcançar jovens e mulheres que estão
vivendo em situação de exclusão social, sem perspectiva, consequentemente sem esperança e oportunizá-las, tanto na
perspectiva de formação cidadã, como na inserção do mercado de trabalho.
 

1. SOBRE O PROGRAMA MULHERES MIL
 
O Programa Mulheres Mil teve início no Brasil na primeira década do século XXI, em fase experimental como projeto
piloto em 13 estados das regiões Norte e Nordeste. Sendo implantado nos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia de Alagoas, Amazonas,  Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraíba, Piauí,  Rio Grande do Norte,
Roraima, Sergipe e a Escola Técnica  Federal de Palmas foram pioneiros na iniciativa e cada estado desenvolveu um
projeto numa área específica.
O Programa Mulheres Mil é decorrente da Cooperação Internacional entre o Brasil e o Canadá – Promoção de
Intercâmbio de Conhecimento para Promoção da Equidade (PIPE). As ações Iniciaram em abril de 2007 e tiveram como
financiadores e executores, por parte do Brasil, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), o Ministério da Educação,
representado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a Rede Norte/Nordeste de Educação
Tecnológica; por parte do Canadá, a AssociationofCanadianCommunityColleges(ACCC), a
CanadianInternationalDevelopmentAgency(CIDA) e os CollegesCanadenses. No desenvolvimento das ações, contou
com o Conselho das Instituições Federais de Educação Tecnológica (CONIF) e com os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia.
Inicialmente visou atender mulheres em situação de vulnerabilidade social, aquelas que estavam na faixa-etária entre 18
e 60 anos e que se encontravam em um quadro de total exclusão social, educacional, econômica e que apresentavam
perfil de baixa escolaridade, baixa autoestima e dificuldade de aprendizagem. Nessa perspectiva o Programa visava
entrelaçar ações relacionadas à educação e o trabalho para minimizar os efeitos causados pelos problemas sociais em
comunidades que tem um baixo índice de desenvolvimento humano.
O programa, em sua fase embrionária tinha a meta de alcançar 1000 mulheres num período de quatro anos. Os
Institutos Federais foram os implementadores da experiência, capacitaram mais mulheres do que se havia previsto,
chegando a cerca de 1200, até 2010 no Norte e no Nordeste brasileiro, sendo considerada uma experiência exitosa. O
que levou o Governo Federal a adotar como política de estado. Por meio da Portaria nº 1.015, de 21 de julho de 2011 o
programa foi instituído e agora é Integrante do Brasil Sem Miséria do Ministério da Educação.
Após integrar as políticas de governo para o combate a miséria, o Programa Mulheres Mil expandiu muito passou a
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desenvolver ações em todos os estados do país. Foi planejado como meta de alcance, para a nova etapa, ou seja, até
2014, emancipar social, econômica e educacionalmente 100 mil brasileiras.
No início de 2014, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério da Educação (MEC)
firmaram parceria para integrar o Programa Mulheres Mil ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria (PRONATEC/BSM).
O PRONATEC/BSM Mulheres Mil está estruturado em três eixos – educação, cidadania e desenvolvimento sustentável
– e busca possibilitar o acesso, com exclusividade, de mulheres historicamente em situação de extrema pobreza e
vulnerabilidade à educação profissional e tecnológica. É contemplado pelas ações previstas na meta de erradicação da
pobreza extrema, estabelecida no Plano Brasil Sem Miséria e constante no Plano Plurianual (PPA2012/2015) e também
no III Plano Nacional de Política para as Mulheres do Governo Federal.
Nessa perspectiva o Programa passou a ser um forte instrumento de preparação para a vida e capacitação para o
mercado de trabalho. Por meio dele muitas jovens e adultas buscam aprender uma profissão para se inserirem no
mercado profissional, atendendo as demandas da economia brasileira, que carece de profissionais capacitados para
atuarem nos seus mais diversos setores.
No estado do Ceará, o Instituto Federal de Educação – IFCE iniciou o Programa Mulheres Mil com ações de
capacitação de mulheres carentes do Pirambu, um dos bairros de menor IDH de Fortaleza. Atualmente o programa está
desenvolvendo atividades em todo o estado, por meio dos seguintes campi: Fortaleza, Iguatu, Maracanaú, Quixadá,
Canindé, Baturité, Crateús, Aracati, Limoeiro do Norte, Jaguaribe, Morada Nova e Cedro.
O IFCE – campus de Cedro, dada a sensibilidade com que enfrenta os desafios impostos pela realidade
socioeconômica, política e cultural da região, é uma força viva de promoção humana, inclusão social e desenvolvimento.
Nesta perspectiva de enfretamento dos desafios o campusimplantou o Programa Mulheres Mil com o objetivo de
minimizar os problemas de dificuldade enfrentados por centenas de mulheres do município de Cedro, que vivem em
situação de extrema pobreza, sem emprego, sem formação profissional e sem perspectiva de futuro.
 

1. MATERIAL E MÉTODOS
 

1. Aspectos Técnicos e Éticos
 
O presente estudo consiste numa pesquisa de cunho exploratório com as informações geradas a partir de uma
abordagem qualitativa, que conforme afirma Minayo (2007), ela “busca verificar uma relação entre o mundo real e o
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido
em números”,utilizando a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo.
 

1. Local e Período da Pesquisa
 
            A pesquisa de campo foi realizada no IFCE campus de Cedro, no mês de fevereiro de 2015, com 57 mulheres, o
que abrangeu 85,07% das estudantes efetivamente matriculadasnos cursos de Eletricista Predial de Baixa Tensão e
Instalador e Reparador de Redes de Computadores. A metodologia da pesquisa teve início com a elaboração do
questionário que foi aplicado pela Assistente social e pelo pedagogo.  Na sala de aula foram explicados os objetivos da
pesquisa e foi esclarecido que os dados individuais seriam mantidos em sigilo.
 

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
A assiduidade das estudantes nos dois cursos PRONATEC/Mulheres Mil, oferecidos pelo campus de Cedro do IFCEfoi
satisfatória. Todas as estudantes, quando questionadas sobre a participação no programa afirmaram ter sido boae que
estão satisfeitas pela oportunidade. Destas 31,58%acreditam que participaram de forma excelente, 56,14% de forma
boa e 12,28 afirmaram que poderiam ter participado melhor.
O estudo nos mostra que os principais fatores de estímulo para as estudantes forama busca de conhecimento e a
necessidade de capacitação visando maiores oportunidades no mercado de trabalho.Para a estudante Cleonice
Nascimento, aluna do curso de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, o programa gerou mudanças nas
perspectivas de vida delas. “O curso despertou a vontade de voltar às salas de aulas, de buscar novos conhecimentos,
de alcançar a liberdade financeira”.
 
Como salienta Abrantes (2003), a escola pode ser contemplada por interesses diversificados. Para alguns ela é vista
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como lugar de repressão, autoritarismo e de segregação, para outros, como no caso em estudo, ela representa uma
“ponte” em sua trajetória e na perspectiva de alcançar um futuro melhor. Sendo, assim, um caminho para a mobilidade
social e para se projetar para o futuro, por meio de novas perspectivas de vida.
Ao serem indagadas sobre se percebem mudanças em suas vidas, após participação no projeto, 94,75% responderam
que sim, 3,50% que não e1,75%das estudantes não responderam. No que se refere às mudanças ocorridas 63,00% das
estudantes afirmaram que estas se deram no âmbito pessoal, 24,50% no âmbito profissional e 12,50% não
responderam.
Segundo Bzuneck, (2000, p. 10), tem que haver motivação para tudo na vida e esta pode vir de qualquer aspecto. Para
Fita (1999, p.77) “a motivação é um conjunto de variáveis que ativam a conduta e a orientam em determinado sentido
para poder alcançar um objetivo”, dessa forma, estabelecendo ações que levam as pessoas a alcançarem seus
objetivos. Assim, é importante que sejam criados momentos de debates, em que estudantes possam expressar os
fatores que os motivam ou desmotivam para o processo de aprendizagem.
No que refere ao apoio e incentivo familiar 93,00% dizem que a família ficou feliz com a sua participação no projeto e
7,00% não tem certeza.
Ao serem indagadas sobre como se sentem depois de participarem do projeto,numa compilação desses resultados,
vê-se que, entre elas, 63,00% afirmam que estão felizes e confiantes;26,50% se sentem mais qualificadas; 3,50%
vitoriosas e 7,00se sentem como antes.
Das estudantes pesquisadas 95,00% percebem uma melhora em sua autoestima e 3,50% afirmam que não houve
melhora e 1,50 não responderam. Enquanto no que se referem ao mercado de trabalho, 70,00% se sentem mais
confiantes para trabalhar após o projeto, 24,50% acreditam que talvez e 5,50%afirmam que não.
Indagadas sobre se acreditavam que o fato de serem mulheres poderia atrapalhar o desenvolvimento do seu trabalho
17,50% responderam que sim e 66,50% responderam que não, 16,00% pensam que talvez possa atrapalhar.
Sobre como se sentem por terem adquirido mais conhecimentos e aumentado a sua escolaridade 30,00% sentem-se
muito bem, 21,00% mais qualificada, 21,00% mais segura e 28,00% sentem-se normais.
Com relação aomaior aprendizado no Programa,26,50% responderam que o seu desempenho deu-se nos conteúdos
ministrados em disciplinas das áreas especificas, 19,50% nos relacionados à Ética e Direitos Humanos, 14,00% o
relacionamento interpessoal e 5,00% nos conteúdos relacionados aleitura e escrita, 21,00% dizem que está relacionado
a todas as disciplinas e14,00% não responderam à esta questão.
Deve-se, então, refletir sobre o trabalho e sua influência em todos os aspectos do viver, considerando os aspectos
subjetivos do trabalho e a sua centralidade enquanto elemento constituidor do indivíduo e da sua identidade.
(TSCHIEDEL, Rubia Minuzzi; TRAESEL, Elisete Soares. Mulher e dor: um estudo na perspectiva da Psicodinâmica do
Trabalho. Estud. pesqui. psicol., Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 611-624, 2013. p. XX.)
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Certamente muito já foi conquistado no que se refere à participação das mulheres nos espaços, de modo especial , na
escola. A escola é o local ideal para trabalhar a diversidade, o respeito pelo outro, as relações e a autonomia. Não
obstante muitas vezes ela pode tornar-se um lugar de recrudescimento de preconceitos e de reprodução de
desigualdades. Construir na escola um ambiente onde seja valorizada a diversidade, onde seja dada oportunidade às
mulheres e homens de serem e sentirem-se cidadão e cidadãs.
Ainda há muito o que conquistar.  Faz-se necessário superar a concentração de homens e mulheres em determinadas
profissões tidas como “masculinas” e femininas”. Isto  repercutirá também na formação profissional e no Programa
Mulheres Mil. Tais transformações demandam mudanças de planejamento, revisão de conteúdos e currículos  e a
ampliação de um debate nos espaços da sociedade sobre o preconceito e os diferentes espaços que podem ser
ocupados, de forma qualitativa, pelas mulheres.
Ouvir às alunas do Programa Mulheres Mil leva-nos a concluir sobre a importância do projeto no seu desenvolvimento
pessoal, social e produtivo. Entretanto acredita-se que uma formação maior e considerando às mulheres em sua
integralidade poderão ser fatores que contribuirão ainda mais para a melhoria do Programa.Estas Mulheres que, num
processo de construção e de transformação, constroem a sociedade e são construídas por ela.
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