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Resumo 

Trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever a importância de um projeto 

de empoderamento feminino em uma Instituição de Ensino Superior. Sabemos que é 

extremamente importante desmistificar estereótipos relacionados a gênero e procuramos por 

meio deste, incentivar o surgimento ou parcerias de iniciativas que abordem o tema. Mostrar 

que conseguimos mover pessoas com atividades coordenadas e que o Computer Gils pode ser 

replicado é essencial. Dessa forma, podemos inspirar e gerar mais ações e assim mais força a 

causa. 

Palavras-chave: Desigualdade de gênero; Empoderamento feminino; Equidade; Feminismo; 

Feminicídio. 

 

Abstract 

This is an experience report, whose purpose is to describe the importance of a female 

empowerment project in a Higher Education Institution. We know that it is extremely 

important to demystify gender-related stereotypes and seek to encourage the emergence or 

partnerships of initiatives that address the issue. Showing that we can move people with 

coordinated activities and that Computer Gils can be replicated is essential. In this way, we 

can inspire and generate more actions and thus force the cause.  

Palavras-chave: Equity; Feminism; Feminicide; Gender inequality; Women's Empowerment. 
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INTRODUÇÃO 

As mulheres sofrem constantemente com altas expectativas e padrões sociais. 

Infelizmente, desde pequenas sofremos inúmeras influências do meio externo que nos 

preparam para sermos boas esposas, obedientes, boas mães, atraentes, sensuais, delicadas e 

inúmeros adjetivos que são sufocantes e machistas. 

Não nos incentivam a sermos bem-sucedidas no mercado de trabalho. Segundo 

Suzana Ayarza (Diretora de marketing do Google), o número de mulheres desempregadas é 

29% maior que o de homens, sendo que apenas 2,8% dos cargos mais altos são preenchidos 

por mulheres e havendo ainda uma diferença salarial. De acordo com o último relatório do 

Fórum Econômico Mundial, mesmo quando as mulheres ocupam os mesmos cargos e 

desempenham as mesmas funções elas recebem 75% do salário dos homens. 

Você já parou para analisar os conteúdos distribuídos pela mídia todos os dias? Eu 

sim! E posso dizer, são tristes e excludentes. Os filmes, comerciais, publicidades e livros em 

sua maioria pregam para a mulher uma figura vulnerável e submissa, que foi criada com um 

objetivo maior, encontrar um marido e a partir de ali virar uma responsabilidade dele, o que se 

agrava se esta não tiver a oportunidade de um emprego ou um salário digno, tornando-a 

dependente dos mandos e desmandos do mesmo.  

E sabe em que isso afeta, apenas no mês de janeiro do ano corrido tivemos mais de 

100 casos de feminicídio no Brasil, segundo O Globo. Dentre esses casos, os quadros que 

mais se repetiram foram os que aconteceram em suas casas, que envolveram armas de fogo, e 

que os envolvidos foram os parceiros ou ex-parceiros dessas mulheres.  

Esses violentaram suas companheiras, achando-se no papel de donos da sua vida. E 

as más notícias não param aqui, a Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta o Brasil 

como o quinto país com a maior taxa de feminicídio entre as 84 nações pesquisadas e que o 

mesmo convive com a rotina de uma mulher morta a cada duas horas. 

Os números assustadores acima são apenas dos casos em que ocorre a morte da 

mulher, não estamos contando com as outras diversas formas de violências. No entanto, 

podemos ilustrar mais um pouco. 

No 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do ano de 2017 foram registrados 

60.018 casos de estupros no país, sendo que segundo Samira Bueno, diretora-executiva do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 70% envolvem vulneráveis e que essas 
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crianças e adolescentes são estupradas por padrastos, pais, tios, primos ou vizinhos, pessoas 

em que as mesmas depositam confiança. 

Além disso, devemos entender que esses números estão ligados as violências 

denunciadas, o que é uma pequena parcela, porque ainda existem mulheres que preferem não 

denunciar e isso acontece por diversas causas, entre elas estão: descrédito, perfil do autor, 

vergonha, vínculos, machismo da sociedade em geral, medo e etc. 

E o que assusta é que mesmo com tudo isso, existe uma enorme rejeição acerca do 

assunto, empoderamento feminino, e pasmem, não somente por parte dos homens, mas 

também de mulheres. Por isso, não se sentiríamos bem em deixar as coisas assim. Dessa 

forma, criamos o projeto Computer Girls, um trabalho feito para empoderar as mulheres e 

faze-las conhecedoras de todas as oportunidades que tem, sem distinção ou separação de 

gênero. 

 

EMPODERAMENTO FEMININO 

Antes de apresentarmos o projeto, precisamos abordar alguns conceitos que tornam 

mais claros o nosso objetivo principal com o Computer Girls. 

Primeiro vamos entender algumas definições. O conceito de empoderamento 

feminino se mescla bastante com o do feminismo. Mas, existe uma diferença entre os dois. De 

forma bem resumida o feminismo é um movimento que prega a equidade social, política e 

econômica entre os gêneros. Já o empoderamento feminino é o ato de expressar ações para 

fortalecer as mulheres e assim desenvolver a equidade de gênero.  

Pensando nisso e tentando trabalhar o empoderamento das mulheres de forma mais 

efetiva, em 2010 a ONU lançou alguns princípios para seguirmos. São eles: 

1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, nos mais altos 

níveis.  

2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e 

apoiando os direitos humanos e a não-discriminação. 

3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que 

trabalham na empresa. 

4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. 

5. Apoiar empreendedorismo de mulheres a promover políticas de empoderamento 

das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. 
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6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao 

ativismo social. 

7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da 

igualdade de gênero. 

É nítido nos tópicos enumerados acima que a ONU traz como maior preocupação 

garantir que a mulher tenha igualdade no seu ambiente de trabalho, isso me leva a pensar que 

quando damos a oportunidade para que essas conquistem sua independência estamos 

avançando consideravelmente para um mundo sem distinção de gêneros e crimes tão 

intimidantes. 

Contudo, mesmo com os princípios publicados, ainda podemos ver neste artigo, e 

também nas diversas situações cotidianas, que estes não estão sendo seguidos, o que nos 

desperta a percepção para a necessidade de um aparato e exercício mais abrangente e presente 

das propostas. 

Empoderar é dar as mulheres ao seu redor condições para que elas consigam lutar 

pelos seus direitos, e isso pode vir por meio do conhecimento, oportunidades de trabalho, 

grupos de apoio, e/ou simplesmente o incentivo.  

Não adianta desejarmos uma mudança tão significativa de uma cultura tão enraizada 

senão nos propusermos a tomar medidas práticas dentro do nosso contexto. 

 

 COMPUTER GIRLS 

O projeto de extensão foi criado no ano de 2016 por duas estudantes do curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Vale do Salgado. As alunas 

inicialmente tinham um objetivo, aumentar a participação das mulheres na área da 

computação.  

Sabemos que em algumas carreiras a presença feminina é vista como minoria e sofre 

preconceitos, como já vimos acima. Então, vendo a necessidade de uma representação maior 

no curso, procuramos formas e atividades que viessem a mostrar para as adolescentes e 

mulheres que fugindo dos estereótipos até então conhecidos, as mesmas poderiam acrescentar 

e muito, nas salas de aula e/ou no mercado de trabalho, queríamos mostrar que a computação 

não era esse “clube do bolinha” que todo mundo acredita. 

Mas, felizmente o projeto sofreu evoluções não esperadas, com a participação das 

meninas do curso e a mobilização sobre o assunto na instituição, outras mulheres procuraram 
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o projeto e ali vimos que nós não poderíamos dividir por cursos. Então, o projeto em 2019 

muda. Nosso foco vira todas as mulheres de todos os cursos, sem exclusão, queremos mostrar 

para o maior número de mulheres que elas são capazes do que quiserem, assumir o cargo que 

quiserem, lutar pelo que querem, independentemente de qualquer coisa. 

Com 15 participantes diretas, atualmente, o projeto aposta em algumas ações: 

palestras, participação e realização de eventos, realização de visitas técnicas nas empresas 

parceiras e mobilizações por meio de mídias digitais. 

Queremos atingir o máximo de público possível, e nas palestras normalmente 

conseguimos abrir um espaço de fala onde mulheres e homens podem participar. 

Normalmente, usamos esses espaços para discutir sobre todos os assuntos que achamos 

válidos. Já abordamos: saúde da mulher, violência contra a mesma, onde contamos com a 

presença da delegada da mulher da cidade de Icó-CE, aulas de auto maquiagem, tentando 

preservar a autoestima das participantes diretas e indiretas, abordamos sobre diferentes 

profissões e entre outros.  

Os eventos também são formas de atingir um público maior, por isso, sempre que 

podemos contribuir ou organizá-los, dentro do assunto empoderamento feminino, nós 

fazemos. Isso nos ajuda a atingir uma região maior, saindo dos muros da Faculdade. 

Nas visitas técnicas, temos a chance de apresentar inúmeras oportunidades de 

profissões, que nem sempre poderiam ver visualizadas por essas mulheres, se estas não 

tivessem essa oportunidade. Além, de também proporcionar um vínculo e apresentar essas 

meninas as empresas e a chances de emprego. 

Dito isso, sabemos também a influência que as redes sociais têm no nosso cotidiano. 

Dessa forma, não poderíamos deixar de usar essas ferramentas como uma forma de mobilizar 

garotas de todos os lugares, mantemos nosso Instagram sempre atualizado, com notícias 

relevantes, e fazendo também parcerias significativas com iniciativas como a nossa. 

É a partir disso, que conseguimos impactar inúmeras mulheres, são atividades assim, 

voltadas a incentivar por meio do conhecimento e apoio que acreditamos que podem gerar a 

mudança, não podemos cobrar um posicionamento sem que haja um estudo, sem que haja 

informação. Estamos lidando com mulheres que antes do projeto, não sabiam ou tinham 

consciência dos abusos e preconceitos que sofriam, e que depois conseguem identificar e por 

conta da sua autonomia e rede de apoio sessar as importunidades.   
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Em suma, algumas observações, o projeto sempre realiza essas iniciativas abertas a 

todos os públicos, o foco são as mulheres, mas, achamos importante quando homens 

participam da discussão, porque dessa forma, conseguimos esclarecer assuntos importantes 

para os mesmos, e acreditamos que a mudança de cultura só acontece por meio da educação. 

Este é cadastrado como projeto de extensão na Faculdade Vale do Salgado, por isso, todas as 

envolvidas cadastradas tem direito a um certificado de participação. E o mesmo também é 

chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As experiências relatadas neste trabalho mostram a relevância na realização de 

atividades que venham a diminuir os preconceitos de gênero, atividades que podem ser 

realizadas na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, na sua rede social e/ou no seu ciclo de 

amigos. Não se preocupe com números, se preocupe em mudar uma pessoa por vez, se 

preocupe em garantir que uma mulher se sinta bonita, se sinta inteligente, se sinta forte, ou 

sinta que tem um apoio em você.  

Porque com base nas práticas vivenciadas podemos perceber o impacto causado nas 

ações diretas e indiretas realizadas com o projeto. Constatamos que o esforço nas atividades 

diárias são os mais significativos, que o poder está no quanto você acredita na sua causa. 

Hoje, graças ao projeto podemos ver alunas compreendendo sobre o assunto e compartilhando 

com outras pessoas. Conseguimos ver mulheres, que além da sua formação profissional, 

sairão sabendo da luta feminina e se sentirão fortes para lutar contra os obstáculos, 

conseguimos mostrar que mulher nenhuma deveria sofrer violência e as ajudamos a conhecer 

todas as formas possíveis de se proteger e denunciar. 

E não para por aí, agora queremos continuar sendo referência na nossa instituição. 

Mas, além disso, queremos abranger mais cidades, fazer mais parcerias e contribuir cada vez 

mais com essa causa. 
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