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Resumo 

O presente artigo busca apresentar uma análise acerca dos impactos do empreendedorismo 

social para o empoderamento feminino, utilizando como objeto de investigação o Projeto 

CosturaÊ e as líderes que nele atuam. Como categorias de observação foram usados 

questionários e um estudo impirico, onde busca-se atentar a relação das líderes com o projeto, 

seja como sujeito jurídico, que seria como o projeto é tratado e as responsabilidades que vêm 

com ele e  como sujeito físico, que seria a relação das líderes com as mulheres que são 

atendidas no projeto. Fazendo-se comparativos com as visões antes e depois do projeto em 

questões que pautam os dois conceitos principais do artigo e ainda uma visão mais geral sobre 

o assunto com horizonte na economia.  
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Vulnerabilidade social; Mudança social.  

 

Abstract 

This article aims to present an analysis about the impacts of social entrepreneurship on female 

empowerment, using as an object of investigation the Project CosturaÊ and the leaders who 

work in it. As observation categories, questionnaires were used and an impersonal study was 

carried out, in which the relationship between the leaders and the project was considered, 

either as a legal subject, which would be how the project is treated and the responsibilities that 

come with it and as a physical subject, which would be the relationship of the leaders with the 

women who are met in the project. Comparing with the pre-and post-project views on issues 

that guide the two main concepts of the article and a more general view on the subject with a 

horizon in the economy. 
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INTRODUÇÃO 

Por muito tempo as mulheres foram invisibilizadas na história do mundo, seja no 

mercado de trabalho, seja na própria dinâmica familiar ou em questões como direito ao voto 

entre outros, porém, desde sempre também as mulheres se rebelam, na busca de mudanças 

para a sua realidade. Temos evidências históricas sobre como as mulheres eram acuadas ou 

simplesmente não eram tratadas como agentes históricos. “É longa a ‘ausência’, social e 

politicamente construída, das mulheres na História. Esta falsa ausência não é mais do que uma 

invisibilidade forçada do papel e da presença femininas como ser ativo em todas as áreas da 

sociedade – económica, política, social, cultural e simbólica/discursiva.” (MELO, 2015, p. 

47). 

Diante disso, é de conhecimento também que o século XX e as mudanças que 

ocorreram nele foram de certa forma divisores de água na vida as mulheres, pois, neste 

momento iremos ter o surgimento do anticoncepcional e com isso, o direito de escolha de se 

ter filhos ou não, o que ajuda a facilitar a entrada da mulher tanto na universidade quanto no 

mercado de trabalho de forma mais efetiva.  

No século XX, o movimento feminista se espalhou pelo mundo [...] Simone de 

Beauvoir, escritora francesa e feminista foi uma das referências para a 

construção da história do pensamento feminista do século XX. O ponto 

fundamental de seu trabalho é o de que as mulheres não tinham história, assim 

como poderiam avançar nas conquistas do espaço público e sentir orgulho de 

si próprias? Sua obra serviu de apoio e alerta ao movimento feminista. 

(RODRIGUES, Ca 2017 , P. 07.). 

 

Quando os voltamos para o passado é inevitável refletirmos sobre a nossa situação 

atual, se realmente as coisas mudaram e as mulheres não precisam mais buscar de forma tão 

brusca os seus direitos e infelizmente para as bandas do Brasil, as respostas para tais 

devaneios não são tão animadoras. Porém, é na tentativa de mudar esse quadro que muitos 

projetos e ações vêm emergindo na busca de suprir uma necessidade do momento em que ele 

se encontra; nós somos filhos do nosso tempo, observamos e detectamos a problemática que 

está acontecendo e a partir disso, vamos colhendo indícios não somente do agora, mas 

olhando ações do passado, para preencher a lacuna presente e por fim no problema. 

E foi neste sentido que a análise foi pensada, pois, o Projeto CosturaÊ surgiu no 

esforço de tentar mudar uma realidade, preencher uma lacuna que ainda é presente no 

mercado de trabalho e ainda, preencher uma lacuna social para as mulheres que são atendidas.  
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OBJETIVOS 

Como objetivo para este artigo temos, a análise dos impactos do empreendedorismo 

social para o empoderamento feminino. Esta análise tem como objeto o Projeto CosturaÊ e as 

mulheres que nele atuam. A principio determinamos que vamos trabalhar com as líderes, 

observar como o contato com a experiência do empreendedorismo executado da forma como 

o projeto atua afetou as suas visões sobre o empoderamento feminino, refletindo também, na 

visão delas sobre o projeto e para com as mulheres que são atendidas, esquadrinhando 

sororidade a olho nu. 

 

METODOLOGIA 

Como metodologia, foi utilizado as observações feitas durante as visitas ao ateliê e 

reuniões da equipe, pois, todos os momento são válidos para se montar um panorama sobre 

uma determinada questão e desde a reunião, a visita, tudo ajuda na regência do projeto de 

forma fundamental e expressa o comprometimento com a causa. Além disso também, foi 

escolhido abordar uma prática crescente atualmente que são os questionários Google, que tem 

um alcance mais rápido e prático para ambas as partes e ainda nos dá a possibilidade de uso 

de ferramentas como gráficos etc.  

Esse questionário foi dividido em quatro partes, a primeira uma introdução com dados 

pessoais e algumas perguntas a respeito de alguns conceitos determinadores para a pesquisa e 

o Projeto CosturaÊ, que possibilitam uma comparação com as demais respostas, a segunda 

parte já busca entender melhor o que mudou com a entrada da pessoa no projeto. A terceira 

foca em questões gerais, utilizando como ponto de discussão uma pesquisa feita pelo ICE – 

Inovação em Cidadania Brasileira1, a respeito do empreendedorismo social feminino no 

Brasil.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Partindo primeiramente das observações é seguro concluir que o projeto ajuda 

amplamente no entendimento das líderes sobre questões de empoderamento, pois, na tentativa 

de empoderar as outras, as líderes começam empoderando a si mesmas, ajudando numa 

crescente sororidade entre as líderes e as mulheres, pois, laços extremamente estreitos são 

criados, é como se uma escada de mulheres fosse sendo construída, mas não uma escada no 

                                            
1 ICE- Inovação em Cidadania Brasileira. Disponível em: http://ice.org.br/pesquisa-analisa-o-

empreendedorismo-social-feminino-no-brasil/ Acesso em: 17.05.2019 

http://ice.org.br/pesquisa-analisa-o-empreendedorismo-social-feminino-no-brasil/
http://ice.org.br/pesquisa-analisa-o-empreendedorismo-social-feminino-no-brasil/
http://ice.org.br/pesquisa-analisa-o-empreendedorismo-social-feminino-no-brasil/
http://ice.org.br/pesquisa-analisa-o-empreendedorismo-social-feminino-no-brasil/
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sentido de uma mulher ficar acima da outra, mas uma escada no sentido de que cada uma fuça 

em um ponto estratégico para ajudar a outra encontrar seu ponto e subir até ele; uma 

auxiliando a outra no crescimento tanto pessoal quando externo. 

Já quando falamos sobre os questionários, penso em destacar as seguintes perguntas 

para análise: “1. Você já tinha ouvido falar sobre empreendedorismo social? O quê? 

2. Você já tinha ouvido falar sobre empoderamento feminino? Comente acerca.  

3.Qual sua visão sobre empreendedorismo social agora?  

4.Qual sua visão sobre empoderamento feminino agora?”. 

Tais perguntas fazem parte respectivamente da primeira e segunda etapa do 

questionário, que é onde se procura fazer perguntas casadas justamente para nos proporcionar 

o comparativo. De acordo com as respostas obtidas cerca de 99% indicam que não tinham 

ouvido falar sobre empreendedorismo social e aprenderam sobre dentro do projeto CosturaÊ e 

da melhor forma, que é na prática. Com isso indicam sobre como ter contato com 

empreendedorismo da forma como se dá no projeto, foi essencial em suas vidas, na visão de 

ajuda ao próximo, formação social e cidadã.  

Como podemos observar nestas duas respostas:  

“Hoje vejo o empreendedorismo social como um mecanismo real de 

mudança social.” (sujeito um). 

“Hoje, eu entendo que o empreendedorismo pode ser uma ferramenta 

poderosa na transformação da nossa realidade, que é indispensável 

para a formação cidadã do universitário.” (sujeito dois). 

 

Já sobre as questões referentes ao empoderamento 100% das entrevistas apontam que 

já conheciam a temática, seja por curiosidade própria ou com ajuda da escola ou universidade. 

Porém, quando é perguntado sobre a visão de empoderamento feminino, após o projeto, 

obtemos respostas mais efetivas sobre a visão e sobre como o projeto ajudou a enxergar mais 

a prática, sair mais da teoria e como pode ser um divisor na vida de uma mulher.  

Como podemos observar nestas respostas:  

“Hoje, tenho certeza que, quando acreditamos numa mulher, ela muda 

o mundo. Acredito ser extremamente necessário, principalmente numa 

situação de vulnerabilidade socioeconômica” (sujeito um). 

“Acho que a minha atual visão é mais bonita por conseguir estar em 

um local onde se vê de fato uma união entre mulheres.” (sujeito dois). 

 

Com estes dois pontos mostrados, já podemos ir montando cenário sobre a pergunta 

principal do artigo, pois como vimos, a junção do empreendedorismo social dentro do projeto 
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CosturaÊ foi algo fundamental e que modificou de forma marcante a vida das líderes que 

atuam no projeto. Podendo desta forma, ser indicado como um dos impactos, esse despertar 

ou ampliamento dos conhecimentos sobre os assuntos e o essencial, levar tudo isso para o dia 

- a – dia.  

Outras perguntas realizadas no questionário que mostram a eficácia do trabalho do 

projeto, considerando as mudanças na vida das mulheres atendidas e na vida das líderes 

envolvendo a localidade das pessoas atendidas e o ato das líderes de sair do seu conforto para 

ir até aquelas mulheres em situação de vulnerabilidades socioais por diversos motivos foram: 

“Você já tinha conhecimento a respeito do panorama social da área de onde as mulheres 

atendidas vêm e sobre os inúmeros problemas sociais que as mesmas passam? Disserte sobre...”  

Nesta pergunta obtivemos respostas como:  

“Antes de entrar no projeto, eu tinha uma ideia vaga, apenas sabia que 

o guamá era um bairro bastante populoso no qual a população era 

vulnerável social e economicamente. Depois que a gente entra no 

projeto que a visão expande. A gente conhece a história de cada uma 

das mulheres e percebe que cada uma possui uma luta diferente e 

dificuldades a vencer. Só depois de ter o contato semanal é possível 

perceber que a necessidade da comunidade vai muito além de aprender 

costura. Elas precisam de apoio psicológico, incentivo para alcançar 

seus sonhos. Precisam se sentir abraçadas.” (sujeito um). 

 

Em tais respostas, fica claro a responsabilidade do projeto, da dificuldade da área onde 

ele atua e como as mulheres chegam até ele. 

Outra pergunta: “Você acredita na força do empoderamento feminino através do 

empreendedorismo social? Como você isso refletido no projeto?”. 

Repostas obtidas: 

“Sim. No projeto, ja realizamos ações de beleza, de saude e de 

educação sobre violência a mulher. Empoderamos financeiramente e 

atraves da educação, nao so para a comunidade, como para os 

membros do time (ja realizamos workshops sobre o tema).” (sujeito 

um). 

“Acredito. Vejo isso refletido no projeto a medida que apresentamos 

resultados concretos no sentido de gerar oportunidades e mudar a 

realidade das mulheres em situação de vulnerabilidade atendidas pelo 

Projeto. Também o faço por que visualizo no projeto um enorme 

potencial de expansão.” (sujeito dois). 

“Sim! No costuraê eu vi muitas mulheres serem encorajadas a 

aprender e a aperfeiçoar suas habilidades em costura. Acredito que 

empoderar é incentivar e dar instrumentos para a pessoa se sentir 

independente e acreditar em si mesma. O costurae cresceu muito! Tudo 

por conta da força e persistencia da comunidade, dos nossos parceiros 
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e dos membros do projeto (em sua maioria mulheres) que lutaram pelo 

projeto. Tudo foi possível porque acreditamos no potencial do costuraê 

sempre, mesmo quando não tinhamos nenhuma maquina de costura, 

apenas uma sala com uma mesa de madeira para confecccionar nossas 

peças.” (sujeito três). 

 

Com tais considerações, novamente é perceptível de forma clara os efeitos do 

empreendedorismo social para o empoderamento feminino e nestas repostas temos mais 

alguns apontamentos sobre como o projeto exercita isso, não se trata somente da montagem 

do ateliê e como ele ajuda na independência financeira das mulheres, mas também, as ações 

que são feitas em relação a beleza, as capacitações, que ambas as partes participam, toda essa 

atmosfera ajuda a caminhar no empoderamento e no melhoramento da confiança em si etc. 

Um questionamento chave nesta pesquisa com toda certeza é esta a seguir: “Faça um 

pequeno relato dos impactos que o projeto Costuraê causou em sua vida, com enfoque 

no empoderamento feminino, seja para com você ou com a observação das mulheres 

acompanhadas.”.  

Respostas explanadas:  

 

“O Costurae me mostrou a real importância do empoderamento 

feminino. Me jogou pra fora da minha bolha. No projeto temos 

mulheres que foram agredidas, estupradas, vendidas, esfaqueadas. La, 

eu entendi o real impacto da luta feminista e do que as mulheres, 

principalmente da periferia, sofrem. A nivel pessoal, gerou uma 

motivacao constante em mim de lutar por esses valores.” (sujeito um). 

“O CosturaÊ, muito graciosamente, ofereceu - me diversas 

experiências enriquecedoras. Gostaria, contudo, de me ater ao que 

julgo ser a minha principal consideração. Ao longo dos seis meses 

como voluntária no Projeto, amadureci a idéia de que nunca é tarde 

para que uma mulher assuma as rédeas da sua própria vida, de que a 

educação é sim libertadora, e de que a solidariedade é capaz de 

cicatrizar, quando não curar, as feridas deixadas pelo passado. 

Aprendi que cada mulher integrante do Projeto é protagonista na sua 

própria luta , e que ajudá-las a compor suas histórias e sonhos é muito 

valioso e revigorante. Por isso, sinto-me imensamente grata em fazer 

parte dessa mudança.” (sujeito dois). 

“O costuraê me mudou muito. Sempre fui extremamente tímida e nunca 

imaginei em ser líder de um projeto. Quando me candidatei e consegui, 

foi um desafio diário lidar com as minhas próprias emoções, com os 

membros e com a comunidade. Foi uma super experiencia de 

crescimento. A partir daí, comecei a acreditar mais em mim mesma e a 

enxergar os desafios como alcançáveis. Ser membra do costuraê é a 

oportunidade de você se empoderar ao mesmo tempo que empodera a 

comunidade e isso é algo mto motivador. Pude acompanhar o 
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crescimento de muitas das senhoras enquanto o projeto lhes dava a 

oportunidade de se qualificar, ter um local de trabalho e compartilhar 

historias de superação com suas colegas de projeto.” (sujeito três). 

 

Tais relatos foram mostram de forma clara os pontos principais que estamos 

abordando desde o início neste escrito, as mudanças que o empreendedorismo social causa 

para o empoderamento feminino, as dificuldades que estão contidas nas problemáticas sociais 

das mulheres atendidas, porém, mais ainda o desejo de mudança para todo esse quadro 

apresentado e como o projeto o vem fazendo e desta forma, atingindo há muitos, sejam as 

líderes, as mulheres atendidas ou ainda os espectadores do projeto, os parceiros, todos que 

têm contato de forma direta ou indireta, as mudanças, as marcas do projeto são profundas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a leitura dos escritos pelas entrevistadas vem inúmeras coisas para serem descritas, os 

pontos positivos são muitos, porém, para se chegar a tudo isso, não é fácil, em especial para 

público que trabalha no projeto, pois, já tem um tsunami de atividades a serem feitas para a 

universidade, mas ainda sim, não desistem e buscam mudanças. E isto, no momento que 

estamos vivendo é essencial, uma das considerações que a pesquisa do ICE levanta, é sobre o 

grande desafio que se tem quando se fala sobre o assunto, seja por desigualdade de gênero, 

falta de financiamento mais formal, como de bancos etc, aponta também que quem vai ajudar 

essas mulheres a tentar mudar essa realidade são familiares, amigos entre outros e com o que 

lemos fica claro que o projeto proporciona muito mais que amizade, mas um carinho familiar 

para todos que participam e com isso, observamos aquele esquadrinhado de sororidade que foi 

citado.  

Uma comparação interessante seria que, o projeto costuraÊ seria uma oficina de 

ourives e os ourives seriam as líderes e os ouros a serem lapidados seriam as mulheres que 

nele são atendidas. Isso não significa que por sermos ourives somos melhores ou mais 

preparadas que as mulheres que trabalham no ateliê, mas que com o trabalho de lapidação que 

é feito, fomos aprendendo cada vez mais, cada pepita de ouro é uma e dessa forma vamos 

aprendendo a lidar com as diferenças e tudo isso culmina nos resultados que são enxergados 

claramente, seja através destas repostas ou quando buscamos os resultados efetivos do 

projeto. 

 

REFERÊNCIAS 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

MELO, Ana Ávila. A invisibilidade feminina: uma longa narrativa, In: Seminário A 

Arqueologia em Portugal sob o Signo da Mulher entre a sombra e a cátedra. Coimbra: 2015, 

p. 45. Disponível em: http://dx.doi.org/10.14195/1647-8657_54_3  

Acesso em: 16. 05. 2017 

RODRIGUES, Valeria. A importância da mulher. Brasil: Ca 2017, p. 07. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf Acesso em: 17.06.2019 

http://dx.doi.org/10.14195/1647-8657_54_3
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf

