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Resumo

Tendo em vista o grande número de mulheres desempregadas, por vezes vítimas de violência

doméstica  em  Assis  e  região,  o  projeto  ELAS  surge  oferecendo  uma  consultoria  de

capacitação para o ingresso no mercado de trabalho ou início de empreendimentos próprios

para elas. Para isso, o projeto busca o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres

por meio de atividades que trabalham o protagonismo, autoconhecimento, e autoestima, para

que reconheçam seu valor e identifiquem seus interesses e habilidades; o que é oferecido

através de treinamentos que abordam os temas de empreendedorismo, mercado de trabalho,

finanças,  marketing,  legislação e qualidade no módulo básico e no módulo específico foi

definida uma consultoria para criação de empreendimentos de acordo com o perfil de cada

mulher. 

Palavras-chave:  empreendedorismo  social;  empoderamento;  mulheres;  autoconhecimento;

capacitação.

Abstract

In view of the large number of unemployed women, sometimes victims of domestic violence

in Assisi and the region, the project appears to offer a training consultancy to enter the labor

market  or  start  own  enterprises  for  them.  For  this,  the  project  seeks  the  personal  and

professional  development  of  women  through  activities  that  work  the  protagonism,  self-

knowledge, and self-esteem, so that they recognize their value and identify their interests and

abilities;  which is  offered  through training that  addresses  the themes of  entrepreneurship,

labor  market,  finance,  marketing,  legislation  and  quality  in  the  basic  module  and  in  the
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specific  module  was  defined  a

consultancy to create enterprises according to the profile of each woman. 

Palavras-chave:  social  entrepreneurship;  empowerment;  women;  self-knowledge;

capacitation

1. INTRODUÇÃO

A desigualdade é uma questão social da qual todos estamos cientes e com a qual nos

deparamos  diariamente  de  forma  direta  ou  indireta.  Dentre  as  formas  de  preconceito  e

discriminação temos o racismo, a xenofobia, a desigualdade de gênero e o machismo como

exemplos  muito  fortes  em nossa  sociedade  atual,  mesmo  havendo  ocorrido  uma  visível,

porém tênue, mudança de pensamento e aumento de tolerância à diferença.

Aprofundando  na  desigualdade  de  gênero,  é  intrínseca  à  sociedade  a  noção  de

caracterização das mulheres como o sexo frágil, dependentes e submissas aos homens, sendo

criadas  e  educadas  com a  finalidade  apenas  de  prepararem-se  para  casar,  ter  filhos  e  se

tornarem boas donas de casa. Entretanto, com o passar das gerações, ocorreram mudanças de

mentalidade, de estrutura e hierarquia social, decorrentes dos processos de reformas políticas,

da revolução industrial, do surgimento de grandes metrópoles, do desenvolvimento científico

e tecnológico, abrindo espaço para que ocorressem também as reformas sociais como as de

meados do século XX, que reivindicaram o direito ao voto feminino e a revolução sexual dos

anos 60. Esse movimento de emancipação feminina muito desgastante, demorado e árduo fez

com  que  a  mulher  deixasse  de  ser  o  sexo  frágil  e  tivesse  liberdade  legal  de  tornar-se

independente, podendo estudar, graduar-se, se profissionalizar e consequentemente se inserir

no mercado de trabalho, ter direito a salário igualitário, constituir família por vontade própria

e poder ser dona de si e do seu próprio corpo. 

Todo esse progresso é louvável e de extrema importância para as conquistas femininas,

porém ainda há muito a se combater e melhorar, pois não é porque houveram mudanças, que

uma visão restrita e opressora direcionada a mulher deixou de ocorrer. É nesse contexto que

se  torna  explícita  a  relevância  do  empoderamento  feminino  no  Brasil.  Somos  rodeados

constantemente por mulheres que sustentam suas famílias, que cuidam da casa, trabalham,

possuem dupla  jornada,  são  divorciadas  ou  mães  solteiras,  mulheres  que  não querem ou

muitas vezes não podem depender de homens nas suas vidas. Todas essas mulheres batalham

e dão o melhor de si e mesmo assim não recebem o reconhecimento que merecem.
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2. SONHO DE QUITUTE

O projeto Sonho de Quitute surgiu com o objetivo de empoderar mulheres através da

prática  da  culinária,  a  ideia  era  de  que  as  mulheres  se  desenvolvessem  profissional  e

pessoalmente de modo capacitante para que posteriormente pudessem gerenciar seus próprios

negócios.  Em agosto de 2016 o projeto iniciou o processo de identificação e  inserção na

comunidade, com o objetivo de formar o grupo de beneficiadas com o qual iria trabalhar, essa

etapa durou cerca de três meses, nos quais realizou-se o acompanhamento de um grupo de

curso de panificação, mantido pelo CRAS II e pela Prefeitura de Assis. Durante essa etapa de

acompanhamento,  os  membros  do  projeto  se  aproximaram  das  mulheres  do  curso  e  as

conheceram melhor ao descobrirem no contato e na conversa o motivo de estarem ali, seus

sonhos e objetivos, assim como ganhar a confiança delas, para que as atividades e aplicação

do projeto em conjunto pudessem ter início. Ao final do processo de inserção na comunidade,

foi feito um convite para aquelas que tinham interesse em desenvolver um negócio próprio na

área de culinária. Participando de treinamentos e oficinas com o intuito de melhor capacitá-las

foi formado um grupo de beneficiadas, inicialmente com 13 mulheres.

“O projeto Sonho de Quitute foi uma grande fonte de aprendizagem, com ele

foi possível aprender que o projeto deve ser construído junto à comunidade,

baseado não somente naquilo que parece ser o melhor para os beneficiados,

mas contendo principalmente o que é importante para eles, o que os inspira

e  motiva.  Além  disso,  trabalhar  com  uma  comunidade  traz  um  ganho

pessoal e profissional  enorme pela experiência de estar com pessoas tão

diferentes e conhecer suas realidades. ” (Diana Bueno - líder do projeto).

Os  treinamentos  começaram  a  ser  aplicados,  sendo  eles  relativos  ao

empreendedorismo, gestão financeira pessoal e do negócio, marketing pessoal e digital, entre

outros. Além dos treinamentos, ocorreram oficinas sobre horta vertical, reaproveitamento de

alimentos, materiais recicláveis, dentre outras que foram aplicadas para auxiliá-las no dia a

dia.  Apesar  do  início  promissor  e  de  todas  as  atividades  desenvolvidas,  muitas  mulheres

acabaram desistindo do projeto durante o seu processo, por não se identificarem tanto com

ele, por problemas pessoais e mesmo por não conseguirem reconhecer maneiras de aplicar
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aquele  conhecimento  de  modo

prático na vida delas. Em maio de 2017 os membros do projeto acabaram optando, portanto,

em encerrar o projeto, visto que as mulheres que permaneceram até então, não estavam mais

dispostas a continuar, pois achavam que já tinham adquirido uma boa carga de conhecimento

desde o início até aquele momento. Baseado em toda essa trajetória, as dificuldades, os erros e

acertos, e a experiência, em junho de 2017 o grupo de trabalho decidiu por uma reestruturação

do projeto, na qual todas essas informações pudessem ser aproveitadas. Nessa ideia surgiu o

Projeto ELAS, com o intuito de desenvolver mulheres não só na culinária, mas em diversas

áreas para criação de negócios ou mesmo para auxiliá-las a adentrarem mais preparadas no

mercado de trabalho. 

3. PROJETO ELAS

As experiências e aprendizagens advindas do desenvolvimento do projeto Sonho de

Quitute  inspirou  os  membros  do  projeto  a  elaboração  de  uma reestruturação  do  projeto,

usando das falhas e obstáculos encontrados anteriormente para desenvolver um projeto mais

abrangente  em  termos  de  áreas  de  atuação,  continuando  com  foco  no  empoderamento

feminino. A partir desse momento nasceu o projeto ELAS Consultoria & Marketing, definido

nos seguintes passos: ao ser encontrada a comunidade para a aplicação do projeto, o primeiro

passo  serão  as  atividades  de  apresentação  do  mesmo,  palestra  motivacional,  contato  e

integração da equipe com as mulheres beneficiadas, para conhecê-las, desenvolver um vínculo

com base numa relação de confiança, e identificar os potenciais de cada uma e os pontos

principais a serem trabalhados. 

Com a inserção na comunidade será possível iniciar as atividades, que envolvem um

curso básico com treinamentos gerais no âmbito profissional, e também palestras e dinâmicas.

Essas têm como objetivo discutir  e promover  o protagonismo feminino, a autoestima e o

autoconhecimento, para que as beneficiadas se desenvolvam e ampliem a sua perspectiva,

além de motivá-las para que se mantenham engajadas no projeto. Os treinamentos oferecidos

serão  de:  empreendedorismo;  finanças  pessoais  e  de  negócios;  pesquisa  de  mercado;

entrevista de emprego; direitos trabalhistas; marketing pessoal e digital; e vendas. Ao realizar

o diagnóstico da comunidade pode surgir a necessidade da preparação de outros treinamentos,

que serão então desenvolvidos e aplicados durante esta etapa. A equipe do projeto pretende

estimular  a  discussão  com  a  comunidade,  em  que  as  mulheres  possam  apresentar  seus
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conhecimentos  e  experiências  e

passarem umas às outras, tornando o processo de capacitação mais personalizado e horizontal.

Após a finalização do curso básico, a equipe irá realizar uma orientação profissional

com as beneficiadas, com base no autoconhecimento desenvolvido por elas ao longo do curso.

A partir disso, o projeto irá construir junto à comunidade módulos específicos, trabalhando

com elas separadamente de acordo com o emprego ou negócio que tiverem interesse. Assim, o

projeto irá estruturar treinamentos para cada tipo de negócio, incluindo questões da produção,

qualidade, higiene, segurança, regulamentação, além de acompanhamento em todas as fases

do negócio desenvolvido. Ainda, o projeto pretende promover o contato entre as beneficiadas

e  os  comércios  locais,  auxiliando-as  na  busca  de  vagas  no  mercado  e  espaços  para  se

inserirem profissionalmente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista essa trajetória de crescimento e independência das mulheres durante os

últimos anos, estar ciente do alto índice de desemprego, de violência contra a mulher e a

visível desigualdade de gênero que ainda permeia a sociedade, mesmo com tantas mudanças e

conquistas, a possibilidade de aplicar saberes acadêmicos e a vontade de os colocar em prática

fazendo a diferença na vida dessas mulheres e na sociedade, gerou ideias para auxiliar essas

mulheres no âmbito pessoal de desenvolvimento quanto mulher e cidadã, e no profissional,

através da capacitações, o que pode ser visto como os primeiros indícios da formulação de um

projeto com esse foco. 

Nasceu então o projeto Sonho de Quitute que posteriormente veio a se tornar o atual

ELAS que têm como finalidade promover o empoderamento feminino, o desenvolvimento e

impacto social por meio de atividades que possibilitem o crescimento pessoal e profissional

de  mulheres  em  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica,  por  meio  de  conversas,

dinâmicas, e treinamentos de capacitação que as auxiliarão a ingressar no mercado de trabalho

ou a iniciarem o seu próprio negócio, oferecendo todo o suporte necessário para que se sintam

confiantes  e  sigam  seus  sonhos  e  vontades  quanto  colaboradoras  ou  empreendedoras.

Promovendo  assim,  saúde  e  bem-estar,  desenvolvimento,  redução  das  desigualdades,

principalmente a  de gênero,  e  empregos dignos,  gerando um impacto positivo na cidade,

promovendo  a  igualdade  de  gênero  e  reduzindo  o  número  de  famílias  dependentes

economicamente do governo.
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