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Resumo  

 

O presente relato de experiência visa demonstrar os aprendizados vividos no projeto Mulecas 

aplicados na comunidade do Tiradentes de Juazeiro do Norte – CE. A sua atuação no Bairro 

trabalha o empoderamento feminino, transformando a vida profissional de mulheres, 

desenvolvendo capacitações para que futuramente possam empreender com a venda de 

produtos. 
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Abstract 

 

The present experience report aims to demonstrate the learning, development of the Mulecas 

project, the experiences and experiences acquired during the activities applied in the Tiradentes 

community of Juazeiro do Norte - CE. From their formation and work in front of the 

community, working the feminine empowerment, to impact and to contribute with the personal 

and professional development of each one, instigating the learning and knowledge before the 

participants. 
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INTRODUÇÃO 

  

O projeto Mulecas tem como objetivo o desenvolvimento social de comunidades com 

vulnerabilidade social; trabalhando para desenvolver o empoderamento feminino, de modo a 

contribuir com o desenvolvimento econômico e social voltado para mulheres de uma 

comunidade. As capacitações pontuam experiência, prática, aperfeiçoamento, estratégias de 

mercado, dentre outros, e atendem a cada membro particularmente, para garantir-lhes 

independência no negócio. 

O  Mulecas através do trabalho artesanal, com linhas e desenvolvimento pessoal, 

fornece práticas que favorecem a qualidade de vida. Tendo base nestes pensamentos, o time 

Enactus UFCA – Juazeiro do Norte, visualizou a necessidade de desenvolver um projeto capaz 

de contribuir com a rentabilidade das participantes e reconhecimento da comunidade. Esses 

aspectos são identificados a partir da análise de questionários e visitas ao local, é feito o 

levantamento de meios de trabalho, metodologias, etc para estudar quais atividades 

desenvolver. 

Com intuito de desenvolver nas atividades exercidas do projeto, o estímulo as 

contribuições culturais, artesanais, buscando instigar a criatividade, o empoderamento 

feminino, agregando valor nos variados estilos de trabalho com linhas, visando desenvolver 

diante a comunidade e participantes o trabalho justo e transparente, sendo analisados meios de 

valorização das peças para reconhecimento das atividades dos produtores, obtendo um produto 

de qualidade, diversificado, dentre outras características atribuídas ao trabalho e produto. 

Escuta-se as necessidades do público-alvo trabalhado, para que o projeto possa se modelar a 

partir disso. 

 

OBJETIVO DOS TRABALHOS APLICADOS 

O projeto desenvolve trabalhos voluntários, com foco em artesanato e abre inscrições 

para nosso público alvo, mulheres em vulnerabilidade socioeconômica. Os participantes 

conseguem através do desenvolvimento dos produtos feitos, uma geração de lucro para as 

produtoras, contribuindo com o sustento financeiro das mesmas. Mostrando para quem não 

tinha expectativas de renda, esperança de mudar de vida através do aprendizado e venda. 

Contribuímos para um mundo melhor, partilhando ensinamentos teóricos e práticos.  
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Foram identificadas as problemáticas da comunidade a partir de visitas, após isso, 

realizou-se aplicação de questionários e conversas para que conseguíssemos atuar diante das 

necessidades da região. 

         Trabalhamos com atividades culturais do artesanato, com o material base sendo linhas, 

inseridas na comunidade, para obterem o conhecimento prático de uma cultura de gerações, 

onde a costura e o trabalho manual ainda é para alguns fonte trabalho e renda. O trabalho 

artesanal tem valores cultural. Ao decorrer do desenvolvimento, as mulheres obtêm valores e 

ensinamentos sobre empoderamento feminino, independência financeira, práticas artesanais, da 

interação com membros da própria comunidade. 

 

BAIRRO TIRADENTES 

A comunidade atendida está localizada na cidade de Juazeiro do Norte - ce; a cidade faz 

parte da região metropolitana do Cariri, aproximadamente 500 km da capital, Fortaleza. A 4.7 

km de distância da Universidade Federal do Cariri; o Bairro Tiradentes e distanciada do centro 

do Juazeiro do Norte.  

Segundo o Censo 2010 sobre o bairro Tiradentes, existem mais mulheres do que 

homens. Sendo a população composta de 52.37% de mulheres e 47.63% de homens. Obtendo 

variadas problemáticas identificadas na comunidade, sendo: pouco conhecimento sobre a 

comunidade, cuidados ambientais, escassos meios de aprendizados para comunidade, 

desemprego, poucas oportunidades, dentre outras problemáticas na comunidade e região. 

A cidade de Juazeiro do Norte ainda tem muitas raízes e aspectos que remetem à uma 

cultura patriarcal. Como parte da cidade, o Bairro Tiradentes não é diferente. Sendo um dos 

bairros mais populosos da cidade, o Tiradentes tem dados crescentes de violência, 

vulnerabilidade social, econômica e falta de perspectiva de um futuro melhor. Apesar do bairro 

ter um histórico de convivência em espaços públicos, ainda obtém pouca proximidade entre os 

moradores da comunidade. 

Foi firmada uma parceria junto a ONG Nosso Lar, onde recebemos apoio e contribuição 

para o projeto. Foram desenvolvidas na comunidade algumas visitas, assim como aplicação do 

questionário socioeconômico para uma aproximação e conhecimento das propensas 

beneficiadas, sendo verificados os problemas e expectativas da comunidade, alinhados de 

acordo com os objetivos do projeto. 
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Nos primeiros contatos com a comunidade, as mulheres não sabiam o que era 

empreendedorismo, com vários receios quanto à inserção no trabalho, sendo o projeto uma 

oportunidade para o desenvolvimento das mulheres no mercado, de modo pessoal, um meio de 

geração de renda com aplicação de variados aprendizado, sendo buscado o empoderamento de 

cada uma. As beneficiadas do bairro obtinham pouco conhecimento sobre empoderamento, 

passaram a enxergar no projeto, junto conosco, uma oportunidade de aumento de renda, lucro, 

aprendizado e empreendedorismo. 

Percebemos ao decorrer das atividades na comunidade, que as participantes vem se 

desenvolvendo cada vez mais, aprimorando suas peças e habilidades diante seus aprendizados 

onde a comercialização dos seus produtos está sendo frequentemente estimulada, para que a 

comunidade possa ver que realmente os produtos geram lucro e que contribuem com seu 

desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, buscando trabalhar suas dificuldades 

  

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa para observar a viabilidade da aplicação do 

projeto em comunidades da região; a partir disso foi dividido entre os membros do projeto para 

verificarem os locais que os mesmos sugeriram, assim sendo marcado para visita e 

reconhecimento do local. Através da escolha de comunidade a ser aplicado o projeto, será 

realizado um questionário com a comunidade (adquirindo informações das participantes). O 

processo de inscrição, mobilização de cadastro e informações dos beneficiários no projeto 

auxiliará no desenvolvimento da aplicação e na avaliação de ponderação de resultados 

esperados, para que dessa forma, possamos desenvolver as etapas iniciais. Através desses 

fatores, compreendermos as necessidades da comunidade. 

Mediante as análises, será montado pela equipe um cronograma de atividades adaptado 

a realidade da comunidade aplicada. Sendo envolvido capacitações de gestão e planejamento, 

abordando cuidados a serem considerados no seu atual processo de desenvolvimento pessoal e 

comercial, além de trabalhar a gestão de gerenciamento financeiro e sobre o funcionamento de 

aplicações necessárias para administrar os gastos e ganhos das produções. Será desenvolvido 

aplicações práticas nas áreas repassadas, para melhor conhecimento de maneira produtiva 

através da experiência, sendo ela individual e em grupo. 
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Outra parte do planejamento é voltada para as capacitações de artesanato com linhas 

(sendo desenvolvido sua amplitude de nível básico e Prático, e trabalhando suas variações para 

a produção das peças), havendo teoria ao decorrer dos trabalhos para o conhecimento, mas a 

maior parte sendo prático. Através da prática das mulheres nos produtos elas irão obter 

autonomia e confiança na produção. Preservando valores inerentes a esta atividade, 

considerando as estratégias de sustentabilidade no trabalho desenvolvido. Oferecendo também 

produtos com técnicas aprimoradas, condições ideais, atenção ao ciclo de vida, a inserção dos 

produtos no mercado. 

A etapa em que será desenvolvido a prática do artesanato com linhas utilizando a 

criatividade das participantes. Obtendo as preparações e cuidados necessários e adequados com 

as beneficiárias e suas produções; buscando agregar valores, qualidade e diferenciação das 

peças, criando características próprias. Trazendo inovações nas peças, buscando repassar os 

conhecimentos para a comunidade. Será realizado acompanhamentos para ser desenvolvidos 

novas características e visões sobre as peças e meios de produção. Trabalhando junto com a 

comunidade sua desenvoltura de produção e conhecimentos.   

Com todas as produções realizadas, será feito um acompanhamento técnico do time a 

comunidade, realizando oficinas de marketing e divulgação de produtos, trabalhando modos de 

expandirem seus produtos através de meios de comunicação, em que possam estar  auxiliando 

e habilitando as beneficiárias, para que possam utilizar essas ferramentas da melhor maneira 

para apresentação de suas peças. Agregando nas capacitações meios em que possam contribuir 

com os produtos, desenvolvendo a prática de propaganda e exposição dos mesmos. 

Realizando capacitações básicas de empreendedorismo, gestão de negócios para 

potencialização dos lucros e valores das peças, para organização das beneficiárias, relembrando 

questões já trabalhadas no início das capacitações. Nesta etapa, acontecerá a intermediação do 

time com a comunidade para a participação de feiras artesanais, eventos produzidos e 

planejados pelas mesmas junto ao time, eventos afins que possam gerar visibilidade e lucro para 

a comunidade.  

Após todo o processo, o objetivo é que o projeto se torne sustentável financeiramente. 

Através de nossa metodologia prática, e um modelo de negócios adaptado para o projeto 

Mulecas, temos um cálculo simples de financiamento próprio do projeto. Através da venda dos 
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produtos, pelas próprias mulheres, uma porcentagem de cada um retorna ao projeto, sendo 

fixado, 10% , que corresponde ao material investido para a produção da peça artesanal. Assim, 

o dinheiro volta para o projeto para produção de novas peças, independentemente de nossa 

participação, a sustentabilidade financeira estará presente, e o projeto continuará a existir.  

  

MEIOS EMPREENDEDORES 

 Começamos nossas vendas no próprio bairro, cada membro pode expor sua arte e lucrar 

com elas, e além das vendas presenciais conseguimos pedidos de clientes, há alunas ganhando 

até R$100,00 (cem reais) por semana, como o projeto é vinculado a faculdade, conseguimos 

também vender no ambiente. E para ampliar a rede de vendas, estamos a divulgar os produtos 

e produtoras no instagram. Quando seguras, irão obter mais independência diante as redes 

sociais e se apropriarem por completo.  

Com o término das capacitações voltadas a empreendedorismo e vendas, as mulheres 

são incentivadas a colocar em prática o conhecimento adquirido. Com nosso modelo de 

negócios já citado, as mulheres têm uma noção de margem de lucro em cada produto, sabendo 

assim, o quanto gastam e o quanto lucram em cima de cada peça. Como elas já tem um espaço 

adequado para a produção, materiais disponíveis para a execução, e conhecimento prático, o 

último passo é a participação ou organização de feiras para comercialização dos produtos.  

O time está na busca de parcerias internas e externas do time Enactus, para inserem 

essas mulheres nos locais com grande fluxo populacional, na região do Cariri. Através de 

divulgação própria, as mulheres também comercializam os produtos, criando sua rede de 

clientes, seja vizinhos ou pessoas que se interessem, com foco em produtos personalizados, a 

procura atende a diversos públicos .  

Nossos meios empreendedores são direcionados nessas duas atividades citadas, 

comercialização própria e feiras artesanais, sendo assim, um projeto empreendedor, que 

consegue gerar lucro na vida dessas pessoas. Além de desenvolver momentos práticos e teóricos 

sobre o empreendedorismo para as mulheres participantes possam adquirir conhecimentos, 

entender do que se trata e como elas podem estar a desenvolver o lado empreendedor. 

Proporcionando experiências e vivências que possibilitem uma adequação ao mercado de 

trabalho e aos conceitos repassados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica nítido portanto, que o projeto Mulecas faz a diferença na vida dessas mulheres, 

sendo um projeto sustentável tanto socialmente como financeiramente. Somando uma renda 

extra e novos conhecimentos, que transformam tanto a vida delas, como das pessoas ao seu 

redor, sendo assim, o projeto está atingindo o empoderamento objetivado e atendendo as 

expectativas do planejamento, com isso, podendo até ser expandido para outras localidades.  

O projeto por meio das habilidades artesanais, visa proporcionar variados  

conhecimentos, sendo eles do básico as atividades de aperfeiçoamento. Contribuindo para o 

desenvolvimento teórico de aprendizados por meios das ações desenvolvidas, onde ao decorrer 

das ações e desenvolvido meios para que se tornem mais seguras  de suas habilidades e 

capacidades. Desenvolvendo momentos que forneçam interação e confiança entre as 

participantes.  

 Entende-se deste modo, que o Mulecas desenvolve o empoderamento feminino, 

aproximação e conhecimento de novas habilidades e aprendizados, contribuindo para uma 

aproximação dentre as participantes e comunidade.  
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