
PROJETO  LINHAS:  EMPODERAMENTO  E  EMPEENDEDORISMO  FEMININO

EM FOCO – DE UMA PEQUENA IDÉIA A UMA GRANDE OPORTUNIDADE.

Antonia Karine Costa Soares1

Resumo

O Projeto Linhas desde sua idealização se propôs a fortalecer o debate sobre o papel que a

mulher tem desempenhado na sociedade, sobe a necessidade de proporcionar qualificação e

gerar  oportunidades.  Desta  forma,  conseguiu  empoderar  um grupo  de  vinte  mulheres  do

distrito  de  Alencar  em  Iguatu-Ce  ao  proporcionar  às  mesmas,  novos  conhecimentos  e

habilidades na área da costura.  Buscou ainda incentivar  e oportunizar a ideia de criar um

empreendimento coletivo e composto especialmente por mulheres. O que hoje se concretiza

através da fabrica de costura recentemente inaugurada. As conquistas e resultados alcançados

até  o  momento  mostram  que  promover  o  acesso  à  informação  e  criar  possibilidades  de

atuação é essencial para o sucesso de qualquer trabalho.
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Abstract

The rows since your Project design proposed to strengthen the debate on the role women have

played in society, over the need to provide training and create  opportunities.  In this  way,

managed to empower a group of 20 women in the district de Alencar in Iguatu-Ce to provide

same, new knowledge and skills in the area of the seam. Sought to encourage and enhance

still the idea of creating a collective enterprise and composed especially for women. What

takes place today through the sewing factory recently opened. The achievements and results

obtained  so  far  show  that  promote  access  to  information  and  create  possibilities  of

performance is essential to the success of any work.
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O papel  da mulher  na sociedade esteve por muitos  anos,  atrelado estritamente aos

afazeres domésticos, ao cuidado da família. Cabendo ao homem toda atuação e representação

publica  da  família,  desde  participação  na  politica  à  inserção  no  mercado  de  trabalho.  É

somente a partir do século IXI que se têm as primeiras manifestações expressivas de luta das

mulheres por novos espaços, reivindicavam ali o direito ao voto. Posteriormente passou-se a

reivindicar o direito a educação e a ocupação de profissões tidas até então como masculinas, a

exemplo da medicina.  Desde então a busca pela emancipação da mulher, e direitos iguais

entre gêneros tem se constituído como umas das principais pautas de discursão da sociedade.

O  empoderamento  feminino  tem  atuado  como  importante  ferramenta  na  luta  por

liberdade  e  igualdade  de  direitos  entre  homens  e  mulheres.  Kleba  (2009)  traz  que

empoderamento  é  o  “processo  de  mobilizações  e  práticas  que  objetivam  promover  e

impulsionar grupos e comunidades na melhoria de suas condições de vida, aumentando sua

autonomia”.

Diante  da  relevância  desse  debate,  desde  2010  existe  a  ONU  Mulheres,  esta

juntamente com O Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) criou um documento intitulado

“Princípios de Empoderamento das Mulheres”. Que tem por objetivo segundo esta “ajudar as

empresas  a  adaptar  as  políticas  e  práticas  existentes”  para  a  garantia  do  empoderamento

feminino dentro desse ambiente. O documento, portanto, explicita a necessidade não só de

fomentar a discursão sobre igualdade de gênero, mas também aponta mecanismos práticos

que contribuem para a conquista dessa igualdade e que devem ser incorporados no cotidiano

do meio empresarial, visto que este também se constitui como espaço de atuação da mulher.  

A luta por uma maior autonomia e espaço de atuação da mulher na sociedade tem sido

cada vez mais fortalecida. Porém ainda existem muitas barreiras a serem vencidas, a exemplo

da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, principalmente o mercado formal. Diante

desta  realidade  muitas  mulheres  têm  apostado  numa  nova  modalidade  de  mercado  para

garantir  sua  subsistência  e  de  sua  família  ou  ascensão  profissional,  é  o  chamado

“empreendedorismo feminino”. 

Segundo (HISRICH e PETERS, 2002 apud JONATHAN e SILVA):

O  empreendedorismo  se  caracteriza  por  uma  capacidade  de  identificar
oportunidades e criar algo inovador sob condições de incerteza, assumindo os riscos
aí envolvidos. Persistência e visão de futuro envolvem o processo de empreender
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que tem como resultantes uma nova maneira de realizar um trabalho – um novo
produto, serviço ou atividade – ou a criação de um novo empreendimento (2007 p.
77).

O  empreendedorismo  feminino  configura-se  como  um  movimento  novo,  que

caracteriza  a  ação  empreendedora  realizada  especialmente  por  mulheres.  A  tomada  de

liderança feminina no cenário econômico do país é algo contemporânea e crescente. Estudos

recentes  como  a  pesquisa  Global  Entrepreneurship  Monitor  (GEM)  2016,  realizada  pelo

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) mostra que o numero

de mulheres com interesse em iniciar um novo empreendimento tem sido maior que o de

homens. Visto que, no que se refere a novos empreendimentos  – aqueles que possuem um

negócio com até 3,5 anos – é de 15,4%, em relação a masculina, que é de 12,6%. O SEBRAE

informa ainda que em 14 anos o número de empresárias aumentou em 34%.

São diversas as motivações que levam as mulheres a se tornarem empreendedoras.

Além da busca por uma maior autonomia e autoestima, está também a busca por uma melhor

situação financeira e consequentemente uma melhor qualidade de vida. É preciso entender o

empreendedorismo feminino como um fenômeno importante e necessário para a sociedade

como um todo. Mais que um meio de obtenção de lucro este é principalmente um espaço de

empoderamento da mulher, de debate sobre questões de gênero, de transformação social, uma

vez que os impactos positivos que esse tipo de empreendimento provoca se estende a toda

uma comunidade oferecendo assim uma nova perspectiva de vida. 

O Projeto Linhas foi idealizado pelo time Enactus IFCE Iguatu em decorrência do

lançamento do edital da empesa multinacional Walmart divulgado na página da ENACTUS

BRASIL, por meio da aceleradora de projetos para o empoderamento econômico de mulheres.

Com o intuito de melhorar a qualidade de vida das mulheres artesãs da comunidade, o projeto

tem como objetivo principal, capacitar mulheres do distrito José de Alencar no município de

Iguatu  Ceará  para  exercer  a  profissão  de  costureira.  E  ainda,  a  partir  do  conceito  de

empreendedorismo feminino objetivou incentivar a criação de uma fabrica de costura. Uma

forma de empoderar um grupo de mulheres desta comunidade a partir da oportunidade de

gerenciar um negocio próprio,  obter uma nova fonte de renda e ainda protagonizar  novos

papeis  na  sociedade  para  além  dos  desenvolvidos  no  âmbito  domestico.  Impactando

positivamente na qualidade de vida destas mulheres de seus familiares e comunidade. 
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OBJETIVO

Este trabalho objetiva fomentar a discursão do papel da mulher na sociedade atual,

com ênfase  no  entendimento  de  empreendedorismo  e  empoderamento  feminino  enquanto

possíveis  mecanismos  para  a  conquista  de  novos  espaços.  Além  de  explanar  sobre  a

experiência do Projeto Linhas e resultados por este obtido na busca por proporcionar uma

melhor qualidade de vida aos envolvidos no projeto frente a suas novas expectativas.

METODOLOGIA

Inicialmente  foram  realizadas  reuniões  e  visitas  a  comunidade  para  avaliar  as

condições socioeconômicas, o perfil ocupacional das moradoras e a principais dificuldades

enfrentadas por estas. Em seguida foi feito  o  cadastramento das mulheres interessadas  no

curso conforme diagnóstico socioeconômico realizado pelo time ENATUS do IFCE – Campus

Iguatu na  comunidade  do  distrito  de  José  de  Alencar. Posteriormente,  fora  implantado  o

projeto do curso de iniciação básica de corte e costura na comunidade do distrito de José de

Alencar no município de Iguatu Ceará para 20 mulheres  em parceria estabelecida entre o

IFCE – Campus  Iguatu através  da Pró-reitora  de Extensão e a  Igreja  Católica  do distrito

supracitado. O curso se de em cinco etapas: 1ª - Etapa: Início do curso de iniciação básica de

corte e costura com as mulheres selecionadas e aptas a participarem; 2ª - Etapa: Realização de

práticas  de  costura  conduzida  pela  professora  responsável  pelo  curso;  3ª  -  Etapa:

Acompanhamento  e  supervisão  das  atividades  teórico-práticas  realizadas  no  decorrer  do

curso;  4ª  –  Etapa:  Aplicação  de  avaliação  prática  para  verificar  a  aprendizagem  e  o

aproveitamento do curso 5ª – Etapa:  Certificação de conclusão do curso. As mulheres  do

projeto  receberam  também  orientação  para  formação  de  grupo  de  trabalho  visando  o

fortalecimento da profissão de costureiras na comunidade em que moram.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A iniciativa do projeto se deu por parte do time Enactus IFCE Iguatu, que percebeu na

comunidade  de  José  de  Alencar  em  Iguatu-Ce  potencial,  interesse  e  disponibilidade  em

participar do mesmo. De acordo com as integrantes do projeto, a motivação em participar do

mesmo se deu pela oportunidade de adquirir novos conhecimentos, de aprender uma nova

profissão, e através desta buscar uma melhor qualidade de vida.
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 O projeto inicialmente ofertou cursos como o de malharia, de costura e modelagem a

vinte mulheres da comunidade. Destas somente duas já tinham feito pelo menos um desses

cursos, as demais alegam não terem tido oportunidade. Principalmente por não terem recurso

financeiro para pagar, uma vez que os cursos na maioria das vezes são ofertados apenas de

forma privada. Apenas cinco já tinham algum conhecimento em costura, onde duas tinham

curso na área e as outras três aprenderam por conta própria. O restante afirma ter adquirido

todo o conhecimento que têm hoje através dos cursos ofertados pelo projeto. Posteriormente

para uma melhor qualificação do grupo, foram realizados também os cursos de informática e

de gestão de negócios. 

As participantes afirmam que os cursos proporcionaram muito aprendizado, superando

as  expectativas  das  mesmas.  Todas  apontam  o  projeto  como  principal  responsável  pelas

mudanças positivas e conquistas que vêm acontecendo em suas vidas pessoal e profissional.

Apontam  desde  o  fato  de  agora  terem  uma  profissão,  as  possibilidades  de  inserção  no

mercado de trabalho, de montarem um negocio próprio, de terem uma nova fonte de renda e

proporcionar uma melhor qualidade de vida pra toda família. E ainda, destacam que o projeto

também permitiu que estas se sentissem com a autoestima ainda mais elevada, mostrando-lhes

que são capazes de desempenhar outros papeis, para além do de dona de casa. Sentem-se mais

independentes,  com  mais  voz  ativa,  inclusive  dentro  do  âmbito  familiar.  De  fato  mais

empoderadas, colocando-se como exemplo e incentivo para outras mulheres da comunidade.

Temos hoje um grupo de vinte mulheres, profissionais em costura prontas para atuar

como costureira em qualquer empresa ou fabrica do ramo. Seja por conta própria ou como

funcionaria de empreendimento alheio.  Este grupo em parceria com o time Enactus IFCE

Iguatu dispõe hoje de uma pequena fabrica de costura recentemente inaugurada, localizada na

comunidade de Alencar. O maquinário foi comprado pelo projeto através de recurso adquirido

por meio de Editais e premiações. Estas mulheres são hoje novas empreendedoras que buscam

através dos conhecimentos adquiridos, da inovação, da criatividade, da perseverança e força

de vontade gerenciar e fazer crescer um novo negócio. Enxergam aí, a oportunidade de serem

mais.  De ser mãe, esposa, filha, mas também de ser empreendedora, dona de seu espaço, de

suas decisões, de ser mulher. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência deste estudo proporcionou perceber que, de fato ainda existe muito a se

avançar  no que diz respeito à igualdade de gênero,  principalmente quanto à ocupação de

postos de chefia e direito salarial  equivalente.  O empoderamento feminino,  no entanto,  se

constitui como uma ideia contemporânea que tem fortalecido essa discursão na sociedade. E

ainda,  possibilitado  através  de  estratégias  como  o  empreendedorismo  feminino  não  só

incentivar, mas também garantir que a mulher cada vez mais ocupe espaços de gerencia e

liderança no mundo dos negócios. O Projeto Linhas se constitui como um exemplo concreto

de que o caminho a ser percorrido é o da geração de oportunidades. Quando lhes são dadas

possibilidades  iguais  de formação e atuação,  os indivíduos independente  de gênero,  terão

ambos, capacidade de desempenhar qualquer papel ou função. 
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