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Neste trabalho discutiram-se questões relacionadas à educação com o acesso ao mercado de
trabalho das mulheres participantes do Programa Mulheres Mil. Para tanto, utilizou-se de uma
abordagem quali-quantitativa, baseada em pesquisa bibliográfica, considerando as dissertações e
artigos acadêmicos com os descritores: Educação, Programa Mulheres Mil, e ainda utilizou-se de
análises estatísticas de regressão logística binária para explicar a significância da inserção das
mulheres no mercado de trabalho, em função do acesso a uma política pública específica. Os
resultados evidenciaram que o programa não foi elaborado para inserir as mulheres no mercado de
trabalho, é que, apesar de o programa haver contribuído para a elevação da autoestima, as mulheres
não se sentiam capazes de atuar no mundo do trabalho após a formação e estatisticamente
demonstra que outras variáveis propiciaram aumento das capacidades e oportunidades sociais.

1. INTRODUÇÃO

Na perspectiva de garantia dos direitos humanos das mulheres, desde a década de 80, no Brasil,
despontam as primeiras conquistas do movimento feminista junto ao Estado. Essas conquistas
envolvem questões que abrangem a inclusão social da mulher, como forma de promover a sua
inserção, fazendo-a se sentir parte da sociedade.

Nesse contexto, na última década, inúmeras políticas públicas, inclusive educacionais, foram
instituídas com o intuito de subsidiar a inclusão social da mulher. Uma delas, intitulada “Programa
Mulheres Mil” (PMM) começou como um projeto decorrente da Cooperação Internacional
Brasil-Canadá, iniciada em abril de 2007, por meio de uma parceria com a Agência Canadense para o
Desenvolvimento Internacional (CIDA/ACDI) e a Associação dos Colleges Comunitários do Canadá
(ACCC) e Colleges parceiros. O foco central do Programa era a promoção da formação educacional,
profissional e cidadã de mulheres desfavorecidas.

Assim, o referido programa, inspirado no modelo canadense, foi inserido no Plano Brasil sem Miséria,
por meio de uma metodologia específica, denominada “Acesso, Permanência e Êxito”, que contempla
o reconhecimento de aprendizagens adquiridas ao longo da vida e um serviço de aconselhamento e
atendimento às demandas das mulheres, por meio de equipe multidisciplinar, capacitada para
encaminhar o alunado não tradicional e desfavorecido para o desenvolvimento de programas
personalizados. Desse modo, o PMM privilegia temas, como direitos e deveres das mulheres,
empreendedorismo, economia solidária, saúde, elevação da autoestima, entre outros, buscando
promover a inclusão produtiva, a mobilidade no mercado de trabalho e o pleno exercício da cidadania.
(BRASIL, 2012).

O PMM passou por uma trajetória, integrando as ações previstas no Plano de Políticas para Mulheres,
nas temáticas: igualdade de gênero e autonomia econômica. Essa trajetória está na dependência da
agenda política, que, conforme Secchi (2010, p. 36), “consiste em um conjunto de problemas ou
temas que uma “comunidade política percebe como merecedor da intervenção pública”.O alcance da
inclusão social, geralmente, é buscado por meio das políticas públicas, uma vez que as mesmas
constituem uma das formas de enfrentamento dos conflitos sociais, tal como explicita Rua (2009).
Segundo a referida autora, a diferenciação social é uma das características das sociedades
modernas, que conduz a uma vida social complexa, com diferentes padrões de interação, que podem
culminar na cooperação, competição e conflitos.

Dentro da sua trajetória, como forma de manter o programa financeiramente, o Governo Federal
implementou o Programa Mulheres Mil dentro da proposta do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em 2014, contando com a parceria do Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) e, assim, obteve a transferência do cadastramento da matrícula para
os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), tendo como base o Programa Bolsa Família,
por meio da Proteção Social Básica. O Pronatec foi criado pelo governo Federal, em 2011, por meio
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da Lei n. 11.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica no País. Além disso, objetiva ampliar as oportunidades
educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de
programas de transferência de renda.

Para Oliveira (2013) o PMM é reconhecido como Política Pública afirmativa, de inclusão social e
equidade, que está centrado em um conjunto de ações, que buscam consolidar as políticas públicas e
diretrizes governamentais de inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de
vulnerabilidade. Esse programa, tendo a educação, por meio de uma ação sistemática e sustentada,
apoiada por mecanismos institucionais permanentes, sólidos e especializados, é visto como estratégia
fundamental na promoção do empoderamento feminino.

Souza, et al (2011, p.3) destacam que o Programa Mulheres Mil, visando o acesso à educação,
promoção da equidade, igualdade entre sexos e combate à violência contra mulher, está estruturado
em três eixos:

O primeiro eixo é a educação. O segundo eixo é a cidadania. O terceiro eixo é
o desenvolvimento sustentável. Os três eixos que compõem o Programa
assume como princípios a inclusão social e redução das desigualdades
sociais. Para isso, pretende através da articulação das temáticas de gênero,
equidade e diversidade étnica, discutir sobre o crescimento econômico
ambientalmente sustentável, enfatizando o emprego e a geração de renda,
reduzindo as desigualdades individuais como tentativa de dirimir os problemas
regionais e locais em torno da pobreza e da sustentabilidade econômica local.
Logo, a promoção da cidadania e o fortalecimento da democracia,
apresentam-se como conceitos fundamentais do Programa. Para isso,
torna-se necessário investir na educação de jovens e adultos com formação
profissional e tecnológica.

Nesse contexto, pressupõe-se que haja uma associação entre política educacional e inclusão social,
tendo em vista que a inclusão social pode ser conceituada, como propõem Alvino-Borba e Mata-Lima
(2011, p.222), como: “Processo que garante que as pessoas em risco de pobreza e exclusão social
acedam às oportunidades e aos recursos necessários para participarem plenamente nas esferas
econômica, social e cultural e beneficiem de um nível de vida e bem-estar considerado normal na
sociedade em que vivem”.

Campos et al (2011) argumentam, nesse mesmo sentido, ao afirmarem que as políticas públicas,
como ações e intervenções planejadas pela administração pública e, em especial as políticas públicas
educacionais constituem-se como porta de entrada para o desenvolvimento das
pessoas/comunidades, na medida em que permitem aquisição de informação e conhecimentos;
aperfeiçoamento de aptidões, qualificação para o mercado de trabalho; geração de emprego e
autonomia; enfim, distribuição mais justa de oportunidades sociais, respeito da dignidade humana e
melhoria da qualidade de vida

Nesse contexto, considera-se que o PMM, constitui uma estratégia de inclusão de mulheres em
condição de pobreza e exclusão social no mercado de trabalho, uma vez que objetiva a elevação de
sua escolaridade e profissionalização, a promoção da igualdade de gênero, a equidade, o acesso à
educação profissional e o combate à violência doméstica

A relação entre formação profissionalizante, empregabilidade e emancipação é debatida por Duarte et
al (2016), dentro da concepção de que a submissão de determinada população aos programas das
políticas públicas se dá pela necessidade de garantir sua empregabilidade, tendo em vista o discurso
sobre a correlação entre o estudo e o trabalho. Entretanto, para os autores, esse discurso na prática
projeta “um ciclo de exploração e controle de classes inferiores e, especialmente do gênero feminino,
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duplamente oprimido - em razão de sua condição socioeconômica e também da discriminação sócio
histórico-cultural de gênero - sem que haja mobilidade social, cultural, intelectual”. (DUARTE et al,
2016, p. 8).

Apesar das diretrizes do PMM conceber o aumento do nível de escolaridade, como variável
determinante do acesso ao emprego, diversos estudos sobre o programa, em diferentes estados
brasileiros, evidenciam que, mesmo que o programa tenha contribuído para a elevação da
autoestima, não tem sido capaz de alterar o cenário de vulnerabilidade em que se encontra o
segmento feminino pesquisado, não oportunizando autonomia, pelo limitado acesso ao mercado de
trabalho e certificação de suas habilidades e competências, estando a maioria das mulheres
desempregada ou trabalhando na informalidade, sem dar continuidade aos estudos após o programa.

Essa visão é reportada por Galvão (2007), Soares (2007), Saul (2004) e Frigotto (2011, 2015),
quando constroem críticas ao mito da “educação salvacionista”, advinda da Teoria do Capital
Humano, que se fundamenta essencialmente na concepção falaciosa de que o alcance de níveis de
escolaridade mais altos asseguraria a inserção no mercado de trabalho, ascensão e mobilidade
social, como se a educação isoladamente pudesse dirimir as desigualdade sociais e de gênero. Como
afirma Frigotto (2011, p.22):

Trata-se de uma perspectiva integradora da educação escolar ao mundo do
trabalho,... e se afirma a ideia de que a ascensão e mobilidade social têm o
caminho garantido via escolaridade, mediante empregos bem remunerados.
(FRIGOTTO, 2011).

Nesse mesmo sentido, Canotilho (2014) destaca que, apesar da educação se constituir em uma
ferramenta primordial para se aprofundar os conceitos de cidadania, a garantia de igualdade de
oportunidades não é uma meta educativa.

Diante do cenário apresentado, questiona-se sobre a relação da educação com o acesso ao mercado
de trabalho das mulheres participantes do PMM. Pressupõe-se que a educação não atuou como
prática transformadora, como argumenta Freire (1979), capaz de intervir diretamente na
transformação das condições sociais sob as quais um dado complexo educacional se desenvolve. Ou
seja, conforme apresentam Bastian e Stresser (2018), a educação não pode ser vista como uma
simples técnica pedagógica, pois ela não diz respeito somente à esfera da institucionalidade, estando
indissoluvelmente ligada ao processo de reprodução social como um todo.

2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A metodologia, de natureza quanti-qualitativa, baseou-se em pesquisa bibliográfica, considerando as
dissertações e artigos acadêmicos, disponíveis no portal Google Acadêmico
(https://scholar.google.com.br/), sendo utilizados na pesquisa, devidamente combinados, os seguintes
descritores: Educação, Programa Mulheres Mil.

Em termos quantitativos, procedeu-se à regressão logística binária, onde se definiu como variável
dependente a variável categórica Trabalho, sendo estas retiradas dos questionários do “Perfil
Socioeconômico” e da “Avaliação das Mulheres”, participantes dos cursos do PMM e PRONATEC, do
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - Campus Barbacena, perfazendo um total de 260
questionários, nas turmas oferecidas nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2104.

Assim, buscou-se explicar a significância da inserção das mulheres no mercado de trabalho, em
função do acesso a uma política pública específica e sua mudança, considerando como
características individuais das participantes as seguintes variáveis: a) nível de escolaridade (1=Nunca
freqüentei; 2=Ensino Fundamental incompleto; 3=Ensino Fundamental completo; 4=Ensino Médio
incompleto; 5=Ensino Médio completo; 6=Ensino Superior incompleto e 7=Ensino Superior completo);
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b) presença de filhos (1=sim; 0=Não); c) renda familiar (1=até 1 salário mínimo;2=acima de 1 salário
mínimo); e d) gestão do programa (PRONATEC: 1=Sim; 0=Não).

No modelo de regressão logística binária, a variável resposta ou dependente do modelo tem
distribuição de Bernoulli (ou Binomial), sendo de natureza binária e dicotômica; isto é, pode assumir
dois valores mutuamente excludentes. Ou seja, a variável Y assumiu os valores 1(um) e 0 (zero),
correspondendo às denominações “Trabalha” e “Não Trabalha”, respectivamente.

Para Hair (2009), a regressão logística é uma técnica estatística, que é formada para explicar uma
variável categórica binária (nominal ou não-métrica), que representa uma relação multivariada com
coeficientes, indicando o impacto relativo de cada variável. Para Karam (2006, p. 53), a regressão
logística tem uma abordagem probabilística, sendo “projetada para utilizar a combinação de variáveis
previsoras contínuas e categóricas para prever uma variável de resultado categórico ou dependente”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados foram discutidos, baseando-se, inicialmente, em uma pesquisa bibliográfica sobre
diferentes estudos relacionados ao PMM, considerando os seguintes tópicos: a elevação da
escolaridade e a inserção no mercado de trabalho. Em seguida, foram realizadas análises
estatísticas.

3.1 Pesquisa bibliográfica: Uma discussão com os autores

Segundo Araújo (2015), o PMM, como política educacional de inclusão social, foi implementado em
diversos estados brasileiros, tais como: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, entre
outros. Na versão do referido autor, o PMM poderia funcionar como uma política pública educacional,
por meio da qualificação profissional, desde que os cursos oferecidos levassem em consideração o
mercado de trabalho local. Ao analisar o papel do PMM na perspectiva de emancipação para o
trabalho, pontuou que:

“[...] políticas públicas educacionais devem fortalecer as mulheres para uma
profissão a qual busque alternativa de qualificação com aumento de
escolaridade (educação básica) e, além disso, fazer levantamento de
empresas que atendam à mão de obra após o curso”. (ARAÚJO, 2015, p.
115).

No que diz respeito à possibilidade de elevação do nível de escolaridade, Rosa (2016) diz que o PMM
insere-se na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e contextualiza que os Institutos
Federais são instituições pluricurriculares; que poderiam promover a verticalização do ensino,
permitindo a oferta de educação profissional,

[...] pois, trata-se de instituições pluricurriculares, o que na prática significa que
podem ofertar educação profissional articulada com o Ensino Fundamental,
com o Proeja-FIC, podendo ser oferecido em parceria com sistemas
municipais; com o Ensino Médio, Proeja-Médio, por meio da oferta de cursos
técnicos e com a educação superior, os cursos de graduação (licenciaturas e
tecnólogos). (ROSA, 2016, p. 85)

A autora confirma ainda que, a qualificação profissional, proposta pelo programa e ofertada pelas
instituições, obrigatoriamente, deve ter como centralidade a identificação e reconhecimento dos
saberes, tanto para a definição do curso, quanto para o itinerário formativo.

Além disso, a questão da condicionalidade de êxito do programa à absorção no mercado laboral é
debatida por Lagos (2014), ao afirmar que o PMM contribuiu minimamente para a elevação de
escolaridade, qualificação profissional e melhoria na qualidade de vida. Ou seja, como destaca Araújo
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(2015), na percepção das mulheres que participaram do programa, há contribuição da política pública
educacional no processo de mudança e transformação; porém, essa política não garante a inclusão
no mercado de trabalho. Além disso, Oliveira (2013) comenta que: “a abordagem educacional tem que
adotar a totalidade das práticas político-educacional-culturais, na mais ampla concepção do que seja
uma transformação emancipadora”.

Isso implica em ir além da instrução, que é amplamente discutida por Paulo Freire, quando critica a
transmissão passiva de conhecimentos, denominada “educação bancária”, na qual o professor seria o
detentor de todos os conhecimentos e os alunos receptores passivos, modelo de ensino que ainda
vigora em muitas escolas. Alves et al (2015) ressaltaram que:

[...] Existe um contingente enorme de mulheres que há anos se encontram fora
do mundo escolar, outras tantas que nem chegaram a ter esta oportunidade,
porém, são mulheres que acumulam diversos saberes adquiridos ao longo da
vida. Ambos os grupos de mulheres comungam o pensamento de não ser
possível ou de ser muito difícil um retorno às salas de aula, mas uma
alternativa para tal situação pode vir com a certificação de competência, capaz
de reconhecer o valor da experiência profissional adquirida fora da escola
formal, oriunda da bagagem de vida. [...] O fato de valorizar o que a aluna já
possui vem ao encontro de duas teorias de aprendizagem diferentes propostas
por David Ausubel e Paulo Freire, mas que possuem um ponto em comum: o
aprendizado acontece de maneira mais espontânea quando têm como ponto
de partida, o conhecimento prévio do aluno, suas experiências e sua visão de
mundo (ALVES, et al, 2015, p.58-60).

Na visão de com Curi Guerra (2016), tanto a formação profissional quanto às ações articuladas
propostas pelo PMM podem contribuir para a inserção das egressas no mercado de trabalho, como
também podem prepará-las, com qualidade, para retornar à educação, considerando que a inserção
profissional relaciona-se diretamente com a qualificação. No entanto, para a autora, não caberia ao
Programa a responsabilidade de garantir a inserção das participantes no mundo do trabalho, tendo
em vista que vários fatores, para além do educacional, devem ser considerados para o êxito
profissional.

Reconhece-se que, em geral, a experiência laboral feminina encontra-se associada às atividades do
setor de serviços, dentro da informalidade e sem garantia dos direitos trabalhistas, o que tem
direcionado a procura por determinados cursos, considerando que a metodologia do programa
enfatiza as aprendizagens prévias; perpetuando o lugar subordinado, complementar e secundário do
trabalho feminino, o que demonstra a concepção falaciosa do mito da educação salvacionista. Ou
seja, embora a educação tenha um papel relevante na transformação da sociedade, não se fará plena
a cidadania de um povo sem que sejam alteradas as condições materiais geradoras da extrema
desigualdade econômica nacional.

Diante do exposto, é possível afirmar que a cidadania não se constrói a partir de intervenções
externas ou de programas educacionais dirigidos; a cidadania se constrói como um processo que se
dá no interior da prática social e política das classes. As causas da má distribuição de renda, da
miséria e da subnutrição, no Brasil, estão muito além do alcance de iniciativas pontuais, no âmbito da
educação. É necessário, portanto, desfazer a concepção equivocada em torno de uma solução
simplista e reducionista em torno da educação, que acaba sendo apresentada como panacéia para
todos os problemas, sem considerar a complexidade que a envolve.

De acordo com Ortiz (2014):

A educação básica é concebida como um mecanismo importante de alívio da
pobreza, pois confere conhecimentos e atitudes que aumentam a

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_mito_da_educacao_salvacionista_no_contexto_do_programa_mulheres.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



produtividade do trabalho dos pobres, o que não é sinônimo de aumento da
empregabilidade formal. Ou seja, ao se adquirir conhecimentos profissionais,
aumenta-se a produtividade dos trabalhadores, sem necessariamente
aumentar os salários, em expressão de relação travada, descompromissada,
com a questão social, adstrita ao aumento da produtividade a um custo
reduzido. (ORTIZ, 2014).

Para uma análise empírica dessas relações, foram considerados os dados retirados dos questionários
do perfil socioeconômico das participantes do PMM, que evidenciaram que as mulheres, em geral,
possuíam baixo nível de escolaridade (fundamental incompleto), tendo afirmado que os principais
motivos para deixar de estudar estavam associados à perda ou falecimentos dos pais, à gravidez
precoce, limitadas condições financeiras/aprendizagem, bem como à distância da escola em relação
ao local onde viviam. Quando indagadas sobre a participação em algum curso de capacitação
profissional, algumas responderam que sim; indicando, preferencialmente: informática, cozinha
(salgadeira, padeira, confeiteira, doceira), costura e cuidador de idoso.

Essa limitada escolaridade trazia problemas para a inserção no mercado de trabalho, estando a
maioria das mulheres desempregada e, portanto, sem condições de contribuir financeiramente com o
orçamento doméstico, sendo que, somente 29,7% do segmento feminino, no ano de 2013, afirmou ter
contribuído para custear os gastos familiares. Aquelas mulheres que trabalhavam estavam
preferencialmente inseridas no mercado informal ou como donas de casa, exercendo trabalho por
conta própria, que se dava, como: faxineira, diarista, salgadeira, vendedora de sorvete, cabeleleira e
manicure, empregada doméstica, cuidador de idoso, babá, serviços gerais, auxiliar de costura,
facilitadora de oficina, camareira, confeiteira e também zeladora.

De acordo com Silva (2016), a maioria das mulheres atendidas pelo PMM desenvolve algum tipo de
atividade sem a devida proteção social, destacando a elevação do número de mulheres que
declararam serem as principais responsáveis pelo sustento da família, como relatado:

“A maioria das mulheres não é responsável pela principal fonte de renda da
família (72%, em 2012 e 62%, em 2013). Destaque-se que a autonomia
econômica é um dos pontos considerados importantes na política pública para
mulheres. Ressalto, aqui, a elevação do número de mulheres atendidas no
ano de 2013 que se declararam principais responsáveis pelo sustento da
família. Este é um dado importante e que pode se articular à questão da
permanência no programa, pois são mulheres que sustentam o lar.” (SILVA,
2016, p. 75)

Porém, é importante ressaltar que, no geral, as mulheres manifestaram possuir alguma habilidade,
com capacidade de gerar renda, como: cozinhar, arrumar e faxinar/serviço de limpeza,
artesanato/trabalhos manuais, vendedora, salões de beleza (cabeleleira, manicure), zeladora, babá e
serviços gerais. Algumas citaram já terem trabalhado em restaurantes, hotéis, lanchonetes, entre
outros. Ademais, é possível perceber que, em todos os anos, independente da forma de gestão do
programa (PMM ou PRONATEC), as mulheres citaram muito a área da culinária, como habilidade e,
até mesmo, como experiência de trabalho; ou seja essa era uma área em comum para todas. Além
disso, a grande maioria das mulheres, nas duas gestões do programa, tinha expectativas positivas em
relação ao mesmo, em termos de conseguir emprego a partir dos cursos realizados; elevar a
escolaridade e qualificar para o mercado de trabalho.

3.2 Análise da Regressão Logística Binária.

Em termos da análise estatística realizada, a Tabela 1 apresenta os resultados da regressão logística
binária, entre o acesso ao Trabalho e variáveis que contemplam o Perfil feminino.

Tabela 1: Resultados da regressão logística binária entre Acesso ao Trabalho e Perfil
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Feminino.
Variável Frequência β PSim Não
Ensino Fundamental incompleto 138 101 0,050
Ensino Fundamental completo 37 202 0,77 0,076
Ensino Médio incompleto 30 209 1,52 0,014
Ensino Médio Completo 34 205 1,39 0,035
Renda até 1 Salário Mínimo 93 152 0,047
Renda de 2 a 5 Salário Mínimos 152 93 0,71 0,047
Filhos 210 102 -0,4 0,944
PRONATEC 102 134 -23 0,488

Nível de Significância

Fonte: Dados da Pesquisa

Para as análises demonstradas na Tabela 1, verifica-se que as variáveis “Ensino Fundamental
incompleto e completo”, “Filhos” e “PRONATEC” não são estatisticamente significantes e
determinantes para que as mulheres do PMM estejam ou não trabalhando; ou seja, não estão
relacionadas entre si. Os resultados apresentam valores que excedem o nível de significância
proposto, que, por convenção, seria menor que 0,05.

No que se refere às variáveis estatisticamente significantes, para o nível de escolaridade tem-se as
variáveis: Ensino Médio incompleto (0,014) e Ensino Médio completo (0,035). Sendo assim, os níveis
de significância apresentados indicam que as referidas variáveis estão estatisticamente relacionadas
com o acesso feminino ao mercado de laboral. Quanto às variáveis relativas à renda familiar tem-se o
nível de significância na ordem de 0,047, para ambas as variáveis, indicando, assim, que o
rendimento familiar é um fator que interfere na inserção da mulher no mercado de trabalho.

Corroborando com os dados demonstrados, Baylão e Schettino (2014) destacam que o aumento da
renda familiar, principalmente de famílias de média e baixa renda, é diretamente influenciado pela
participação da mulher no mercado de trabalho.

“Os meios tradicionais de sustento de uma família e a realização profissional e
pessoal da humanidade no século XXI têm sofrido mutações diárias e cada
vez mais freqüentes e constantes. As famílias de média e baixa renda têm a
necessidade de ter tanto o homem quanto a mulher no mercado de trabalho
para aumentar a renda familiar, que mesmo assim, em vários casos não é
suficiente.” (BAYLÃO;SCHETTINO, 2014, p. 2)

Assim, os autores supracitados reconhecem a importância do acesso da mulher ao mercado de
trabalho, como forma de ampliar e diversificar o rendimento familiar, elevando o nível de
sobrevivência.

1. Análise da Associação entre Perfil Feminino com a Variável “Trabalho”

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidas no teste χ2 aplicado aos pares de variáveis relacionadas
à análise proposta neste estudo com o Acesso ao Trabalho.

Tabela 2: Resultado obtidos no teste χ2 aplicado aos pares de variáveis, em relação à variável
“Trabalho”

Variáveis Trabalho χ2

(p-valor)Sim Não
Escolaridade feminina n % n %

Nunca freqüentei (sim) 0 0 3 100
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,355(não) 53 22,27 185 77,73
Ensino Fundamental incompleto (sim) 32 23,19 106 76,81 ,577(não) 21 20,19 83 79,81
Ensino Fundamental completo (sim) 5 13,51 32 86,49 ,180(não) 48 23,41 157 76,59
Ensino Médio incompleto (sim) 4 13,33 26 86,87 ,225(não) 49 23,11 163 86,24
Ensino Médio completo (sim) 12 35,29 22 64,71 ,042(não) 41 19,71 167 88,36
Ensino Superior incompleto
Ensino Superior completo

Filhos
(sim) 48 22,02 170 77,98 ,902(não) 6 23,08 20 76,92

Renda Familiar
até 1 salário mínimo (sim) 15 16,13 78 83,87 ,81(não) 39 25,66 113 74,34
de 1 a 2 salários mínimos (sim) 33 23,24 109 76,76 ,595(não) 21 20,39 82 79,61
2 a 5 salários mínimos (sim) 6 60 4 40 ,03(não) 48 20,43 187 79,57
de 5 a 10 salários mínimos
Acima 10 salários mínimos

N= Quantidade de respondentes. Nível de significância

Fonte: Dados da Pesquisa

De acordo com os dados contidos na tabela 2, verifica-se a existência de uma associação em relação
ao nível de escolaridade e trabalho com vínculo empregatício ou próprio; ou seja, uma melhor
condição de escolaridade interfere significativamente na inserção e/ou permanência no trabalho ou
manutenção de um empreendimento próprio.

Corroborando com o nível de significância do Ensino Médio completo para o trabalho, representado
por p=0,042, Filho (2017) argumenta que,

[...] apesar das diferenças de salário com relação ao ensino fundamental terem
declinado significativamente na última década, em função do aumento da
oferta e do crescimento real do salário mínimo, vale a pena concluir o ensino
médio, por três motivos. Existe ainda um diferencial salarial de 59% com
relação aos que param de estudar no ensino fundamental. A taxa de
desemprego é substancialmente menor entre os que concluem o ensino
médio. Finalmente, para cursar o ensino superior, que traz os maiores retornos
salariais e a menor taxa de desemprego, é necessário ter concluído o ensino
médio. (FILHO, 2017, p. 1)

Enfim, os dados permitem inferir sobre a existência de uma associação entre o nível de escolaridade
(no caso, ensino médio completo) e a inserção feminina no mercado laboral, independente da gestão
do PMM; apesar dessa inserção ocorrer em ocupações informais e precarizadas, com efeitos
limitados, em termos da inclusão e mobilidade social.

4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos permitem concluir que o programa não foi elaborado para inserir as mulheres
no mercado de trabalho, pois, o trabalho desenvolvido nele passa por um caráter mais assistencialista
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do que realmente inclusivo, uma vez que os cursos, não levaram em consideração os arranjos
produtivos locais; isto é, o que o mercado teria a oferecer, após a formação profissional.

Outro aspecto a ser destacado é que, apesar de o programa haver contribuído para a elevação da
autoestima, as mulheres não se sentiam capazes de atuar no mundo do trabalho após a formação.
Com isso, a integração social não é por si só suficiente para reduzir a exclusão social e de gênero,
devido principalmente à baixa inserção no mercado laboral e, além disso, faltou formação para que se
tornassem cidadãs mais críticas, no âmbito pessoal, profissional e cultural, expressando uma limitada
inclusão social.

Nesse sentido, pode-se inferir que o PMM promoveu a autoestima feminina e sua integração social;
mas não teve o mesmo sucesso, no âmbito educacional, inserção produtiva e social, o que nos
remete ao mito da educação salvacionista, uma concepção falaciosa de que apenas a formação
educacional garantiria a inserção no mundo do trabalho, permitindo aos indivíduos mobilidade e
inclusão social.

No que concerne aos resultados da regressão logística binária, encontrou-se a existência de relação,
estatisticamente significante, entre acesso ao trabalho, renda familiar e grau de escolaridade da
mulher. E por fim, em termos da associação entre as variáveis, foi estatisticamente significante a
relação entre “estar trabalhando” e as variáveis do perfil pessoal e familiar das mulheres,
especificamente, do nível de escolaridade feminina e da renda da família, que propiciaram aumento
das capacidades e oportunidades sociais.
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