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O Projeto Mulheres Mil foi implantado pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC, através da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica –Setec em parceria com a AI/GM - Assessoria 

Internacional do Gabinete do Ministro, com a Agência Brasileira de Cooperação - ABC/MRE, e 

com a Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica - Redenet, com o Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Conif. Tendo 

também como parceiros a Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional - CIDA/ACDI 

e a Associação dos Colleges Comunitários do Canadá - ACCC e Colleges parceiros.A execução do 

referido Projeto se deu através de treze  Institutos Federais brasileiros. Apresentando como objetivo 

promover a formação profissional e tecnológica de cerca de mil mulheres de baixa renda com ou 

sem grau de escolaridade, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, visto que, nessas regiões se 

localizam os maiores índices de exclusão social, garantindo-lhes assim acesso à educação 

profissional e à elevação da escolaridade, de acordo com as necessidades educacionais de cada 

comunidade e a vocação econômica das regiões. O trabalho que ora apresentamos tem como 

objetivo descrever os impactos decorrentes da experiência do Projeto Mulheres Mil com as 

estudantes residentes nas Comunidades Casa Branca e São Lourenço, localizadas no município de 

Bayeux, estado da Paraíba/Brasil. O publico alvo se constituiu de mulheres marisqueiras, artesãs   e 

donas de casa. A experiência, com essas mulheres, foi feita inicialmente, através de atividades como 

palestras, oficinas e dinâmicas, em sala de aula e em campo, com conteúdos voltados para saúde e 

direito da mulher, cidadania, segurança, cooperativismo, relação familiar e sustentabilidade 

ambiental, além de outros que antecederam a parte profissionalizante, com os cursos de 

Qualificação Técnica em Recursos Pesqueiros e de Artesanato. Os impactos que dela decorreram 

foram positivos na vida das alunas, no que diz respeito a melhoria das relações familiares, ao 

convívio na sua comunidade, a elevação da autoestima, ao estimulo a volta dessas mulheres a 

frequentar a escola,    e especialmente   ao resgate da cidadania,  além de sua inserção no mundo do 

trabalho. 

Palavras Chave: Mulheres Mil. Elevação da Escolaridade. Resgate da Cidadania. Mundo do 

Trabalho. 
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MULHERES MIL EM BAYEUX/PB: O RESGATE DA CIDADANIA  

 

Mulheres Mil no Brasil - Breve Histórico 

 

O Projeto Piloto Mulheres Mil, foi implantado nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, objetivando 

beneficiar mil brasileiras, através da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, “com o 

intuito de   trabalhar com recortes de exclusão, no caso, mulheres  jovens e adultas em situação de 

vulnerabilidade econômica e social, a maioria com baixa escolaridade e à margem do mundo do 

trabalho” (BRASIL, 2011, p. 07). O referido Projeto foi executado em sistema de cooperação entre 

os governos brasileiro e canadense, realizado no Brasil, e implementado pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), Rede Norte 

Nordeste de Educação Tecnológica (Redenet) e os Centros Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica (Cefets), posteriormente Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (Ifes). 

No Brasil, treze Institutos Federais nos estados: RN, PB, PE,AL,SE, BA,CE, MA, PI, AM, RR, RO 

e TO desenvolveram uma metodologia de acesso, permanência e êxito para mulheres. E hoje essa 

metodologia está sendo expandida para as demais instituições e aplicada às diversas comunidades e 

públicos que precisam de acesso à educação profissional. A disseminação dessa metodologia conta 

com o apoio do Centro de Referência do Mulheres Mil, sediado em Brasília, responsável pelo 

acompanhamento da expansão e capacitação de servidores da rede e de outras instituições, assim 

como  pelo desenvolvimento de pesquisa e da produção de materiais. As áreas de qualificação 

buscaram convergir as habilidades das estudantes e a vocação de cada região, respeitando os 

saberes anteriormente adquiridos,conduzindo assim a uma descoberta e/ou redescoberta  de talentos 

adormecidos.A adaptação da metodologia desenvolvida pelo Canadá para o Mulheres Mil,atentou 

para as realidades, nos eixos estruturais/temáticos do projeto: “Educação, Cidadania e 

Desenvolvimento Sustentável”. Dentre as etapas alçadas pelo Mulheres Mil, no Brasil, uma que se 

reveste de grande importância. Foram as constantes qualificações dos facilitadores executadas pelos 

canadenses aqui no Brasil, nos estados/projetos onde estiveram por várias vezes ministrando cursos 

da metodologia desenvolvida por eles no Canadá, o ARAP ou RAP - Reconhecimento da 

Aprendizagem Prévia. O Arap, consiste no reconhecimento dos saberes adquiridos no decorrer da 

vida, uma espécie de certificação por competência. Dessa forma, a metodologia utilizada hoje pelos 

Institutos Federais brasileiros para desenvolver o Mulheres Mil em todo o país tem origem no 

Canadá, adaptada à realidade brasileira. No referido país já havia esta tecnologia social 

desenvolvida. O que nos foi de grande valia. 
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Capacitação ministrada pela canadense ÉlèneLebreux aos professores do MM/PB 

 

Assim, o Programa ofertou várias oportunidades para os professores interagirem com novas 

informações e seguiram transferindo essas experiências adquiridas para as alunas do Projeto 

Mulheres Mil. Além do contato das alunas e suas comunidades com os canadenses. Em março de 

2011, em Natal/RN, foi celebrado o término da parceria do Brasil com o governo canadense e o 

Projeto passou a ser de responsabilidade do governo federal brasileiro, através da Setec/Mec e cada 

Instituto deu continuidade às suas ações junto à comunidade. Na ocasião foi assinado um termo 

transformando o Projeto em Programa Nacional Mulheres Mil, tornando-se assim um Programa do 

Governo Federal, integrante do Brasil Sem Miséria através da Portaria MEC 1015, de 21 de julho 

de 2011. O Programa passou, assim, a ser executado pelos ministérios da Educação e do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, das secretarias de Direitos Humanos e de Políticas 

para as Mulheres. Na ocasião estiveram presentes os canadenses dos Colleges conveniados com os 

diversos Projetos do Brasil. No caso da Paraíba, a facilitadora e representante da Associação do 

Colleges Comunitário do Canadá (ACCC), a professora Élène Lebreux, além de participar da 
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cerimônia em Natal, ministrou a última  etapa da capacitação para os professores da Paraíba. Antes 

porém, visitou o Projeto do Rio Grande do Norte, localizado em João Câmara. 

 

 

Facilitadora HélèneLebeux; educandas Marta e Fátima; Reitor do IFPB prof. João Batista; Gerente profª Zélia Batista 

em Natal. Cerimônia de conclusão da parceria Brasil/Canadá. 

 

Mulheres Mil na Paraíba  

 

Na Paraíba, o Projeto Piloto teve inicio em 2008, sob a gerencia da professora Mônica Montenegro 

e ,posteriormente, das professoras Cleomar Porto e Zélia Batista Guedes, sendo realizado no IFPB, 

atualmente, Campus João Pessoa.  Inicialmente,, foi feito um cadastramento das mulheres nas 

comunidades  Casa Branca e São Lourenço, no município de  Bayeux/PB. A etapa inicial 

desenvolvida para essas alunas foi o nivelamento constituído por palestras, oficinas e dinâmicas nas 

áreas de cooperativismo, saúde, direito da mulher, cidadania, segurança, convívio, relação familiar e 

sustentabilidade ambiental. Como a maioria das mulheres estava afastada da escola há muito tempo, 

em 2008, foi-lhes oferecido um nivelamento em alfabetização/letramento para as doze estudantes 

que apresentavam dificuldade em leitura, escrita ou compreensão do texto. O Projeto Piloto atendeu 

inicialmente a cento e três mulheres do lar, marisqueiras, pescadoras, artesãs e um pequeno 

percentual sem ocupação. Todas advindas do município de Bayeux, localizado na região 

metropolitana, a quatro km de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, das comunidades Casa 

Branca e São Lourenço.Muitos desafios foram superados por elas:os afazeres domésticos, o cuidado 

com os filhos e/ou com parentes idosos, mas, especialmente por parte dos esposos/companheiros 

que não gostaram de vê-las indo para escola e voltando felizes. Muitas se perderam no caminho, 

outras foram fortes, e enfrentaram os desafios e chegarem ao final do curso. 
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Educandas em sala de aula com as profªs. Lúcia Ribeiro e Zélia Batista. 

 

O Projeto Mulheres Mil no IFPB  ao envolver a área de meio ambiente, artesanato e pesca e 

favoreceu  mulheres do município de Bayeux. Para um melhor aproveitamento, as disciplinas do 

curso foram relacionadas com o modo de vida na comunidade onde vivem as beneficiadas.As 

alunas receberam aulas de Geografia e meio ambiente, Ciências, Português, Matemática, Artes e 

Reciclagem, Saúde da mulher, Inclusão digital, Atividades aquáticas e Alfabetização. Dentre as 

participantes, doze estiveram no processo de alfabetização. No que se refere ao perfil das estudantes 

inscritas no Projeto MM/PB, apresentam um baixo nível de escolaridade, baixa renda, residem em 

comunidades com baixo nível de desenvolvimento humano e não dispõe de acesso pleno aos 

serviços públicos básicos. Com relação a escolaridade das mulheres o maior percentual se encontra 

na categoria de 1ª a 4ª série incompleta dezenove alunas, seguida daquelas de 5ª a 8ª série 

incompleta dezessete alunas. Numa ordem decrescente vem as que tem o ensino médio  incompleto 

doze alunas, seguidas das que conseguiram concluir o ensino médio dez alunas. Apenas seis  tem o 

2º grau (ensino médio) completo. Bem como seis  com o nível de alfabetização e três  nunca 

estudaram. De maneira que doze alunas  freqüentavam o Letramento. Por se tratar de comunidades 

que vivem da pesca e comercialização de mariscos, foram ofertados cursos de qualificação 

profissional básica e profissionalizante na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Fundamental nas áreas de pesca, meio ambiente e artesanato. Observou-se uma crescente evasão 

escolar durante o período do curso.Ocorreu uma evasão representativa, visto que foram inscritas 

cento e três mulheres no período inicial do curso, em maio de 2008 e concluíram trinta e quatro 

estudantes. Apesar de a Escola oferecer, transporte, lanche e posteriormente uma bolsa, alunas 

começam a desistir. Acredita-se que em conseqüência de suas realidades envolvendo problemas 

com os companheiros, com os filhos, com o trabalho desempenhado, entre outros. Assim durante o 

período de agosto a outubro de 2008, constata-se uma perda de 32% o que representa 31 alunas. E 

esse percentual de evasão foi gradualmente aumentando. Assim, de novembro de 2008 a março de 

2009 é de 36%  (38 alunas). E em abril de 2009, considerando o total de alunas inscritas 

inicialmente, o abandono do curso foi de aproximadamente 60% (58 alunas). Nos períodos que 

seguem correspondentes a maio de 2009 até dezembro de 2010, verificam-se pequenas oscilações 
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na quantidade de alunas provocada pela evasão. De maneira que em setembro de 2011 a evasão 

chegou a 70% contávamos com trinta e cinco (35) alunas freqüentando o curso, entre tanto o 

termino do curso contou com trinta e quatro (34) alunas. 

 

 

 

Dado esse número de evasão, bastante significativo nos questionamos: o que levou a ocorrer toda 

essa Evasão Escolar? Acreditamos que as dificuldades encontradas pelas mulheres, aliadas as 

nossas dificuldades, a exemplo da própria adaptação do Instituto em receber uma clientela 

completamente diferenciada daquela a que a Escola estava habituada a trabalhar, bem como a 

dificuldade de encontrar, por exemplo professores adeptos ao Projeto, assim como professores 

alfabetizadores. Acreditamos que esses aspectos, foram responsáveis pelo atraso da data marcada 

para o termino do curso. Apesar das dificuldades encontradas houve muitas superadas, por isso 

considera-se que o Projeto Mulheres Mil garantiu para essas mulheres que vivem a margem da 

estrutura social e econômica, através da elevação da escolaridade e formação profissional, a 

possibilidade de conquistas no mundo do trabalho, bem como da cidadania, no estado da Paraíba, 

no tange ao universo apontado. 

 

Resultados Alcançados 

 

Para avaliar os resultados obtidos no processo, tivemos a oportunidade de ouvir alguns relatos de 

alunas a seguir, como a aluna sênior do Programa Mulheres Mil na Paraíba Maria Creusa com 

sessenta e um  anos, de idade, que não escondeu a satisfação com seu índice de aproveitamento: “eu 

não sabia de nada, hoje sei escrever meu nome, coisa que antes não conseguia de jeito nenhum”. Já 

a aluna Valdecir da Conceição de quarenta e cinco  anos, testemunhou que o Projeto “foi a melhor 

coisa que aconteceu na vida dela, por isso, sente-se privilegiada na sala de aula, coisa que nem 

passava por minha cabeça.”  Com o encerramento da etapa do programa de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) Fundamental, veio o início do Programa de Qualificação de Artesanato em Papel e 

Resíduos de Pescas. Com a participação de quarenta e nove mulheres no projeto o que levou a 

mudanças em suas perspectivas em relação à vida e ao futuro. Muitas delas externaram o desejo de 

prosseguir os estudos depois que se desvincularem do projeto.Outro ponto positivo observado foi a 

mudança verificada no cotidiano dessas alunas. As mulheres envolvidas no projeto tiveram um 

2008 2009 2010 2011 



7 
 

notável aumento na auto-estima e  colocaram em prática o aprendizado adquirido durante o curso 

representando um impacto positivo no convívio tanto com a família quanto com a comunidade.As 

duas comunidades são carentes e em ambas o trabalho do programa, desenvolvido pelo Campus 

João Pessoa do IFPB, ocasionou  mudanças na realidade de algumas mulheres, que agora têm 

sonhos e expectativas para o futuro. A principal mudança é o retorno ao estudo e a vontade de 

continuar aprendendo mais. O Mulheres Mil desenvolveu nessas mulheres o gosto pelos estudos, 

como a estudante Maria do Socorro da Silva, que relata: “estou fazendo o terceiro ano do ensino 

médio. Nas aulas sempre respondo as perguntas dos professores e eles dizem que só eu respondo, eu 

digo que é porque eu estudo no Cefet”, contou ela orgulhosa, que pretende continuar estudando. 

“Eu sonho alto, quero arrumar um emprego e pagar um curso para estudar informática, porque 

gostaria de trabalhar com informática”.Além das aulas de artesanato, de matemática,  alfabetização 

de algumas mulheres, as alunas das comunidades de Bayeux, que trabalham com pesca de marisco 

ressaltaram a importância do curso de pesca. As noções do curso irão ajudar diretamente na vida de 

muitas delas que dependem da pesca para sobreviver. “Aprendemos a fazer a rede. Agora no lugar 

de comprar outra quando uma rede estragar, a gente vai poder consertar”, contou Maria das Graças 

da Silva.A dona de casa, Creusa Silva, participante com mais idade sessenta de dois anos, um 

exemplo para as outras alunas do programa. Ela não sabia ler, dona Creusa participou de todo o 

curso e está gostando da experiência, principalmente das aulas de letramento, pois através delas está 

aprendendo a ler.“O curso esta ótimo, cada dia que se passa eu estou gostando mais.  Eu estou indo 

bem. É bom saber ler, antes eu pedia para os outros ler, agora já consigo ler o nome de alguns 

remédios”.Para Valdeci de Lima, “estar na reta final do curso é um pouco triste, porque essa turma 

está junta desde 2008”. Ela destacou ainda, que o auxílio da bolsa que receberam foi muito 

importante, mas a dedicação dos professores foi o que mais chamou a atenção dela. “No curso só 

não aprende que não quer, os  professores são muito dedicados. Uma oportunidade dessa a gente 

pode não ter mais. É uma pena que vai terminar, vai fazer uma falta”.A aluna do curso de 

Processamento de Pescado, Marta de Lima, trinta e nove anos, estudou até a última série do Ensino 

Fundamental. Ela estava há dezoito  anos sem frequentar uma sala de aula, depois de retomar seus 

estudos por causa do Projeto MM, Marta pretende prosseguir estudando, em busca de novas 

possibilidades. “Só de voltar a estudar realizei um grande sonho. Hoje, eu me sinto outra pessoa”, 

diz orgulhosa de seu recomeço. Ela conseguiu seu primeiro emprego com carteira assinada. 
 

Cursos de Artesanato e Processamento de Pescado 

 

A turma pioneira do então Projeto Mulheres na Paraíba recebeu as aulas práticas da etapa de 

qualificação profissional, em parte, foram realizadas no Centro de Referência em Pesca e 

Navegação Marítima (CRPNM) em Cabedelo/PB, onde a professora Margareth Rocha ministrou o 

módulo prático de “Processamento do pescado”. Enquanto que o módulo “Arte da Pesca”, foi 

ministrado pelo professor Alberto Motta.  O curso de Artesanato, com escama ou espinha de peixe 

teve como ministrante a artesã Maria José Chiba, no Campus João Pessoa. Anteriormente as 
estudantes receberam aulas de artesanato com papel reciclado. 
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 Foto: Petrônio Lins, professoras Eudina e Daniela Espínola 

Nas aulas sobre o Processamento do Pescado, as alunas aprenderam as técnicas de beneficiamento 

do peixe, cujo processo começa na captura e vai até a oferta do produto final ao consumidor. Com o 

objetivo de que as alunas entendam a importância de entregar ao consumidor um produto de 

qualidade e com a segurança alimentar garantida. Aprendendo assim, boas práticas pesqueiras de 

fabricação, conservação e elaboração de produtos com valor agregado do pescado. Já na parte 

prática sobre a Arte da Pesca, as alunas aprenderam como produzir apetrechos de captura de peixes, 

como a fabricação de rede. Como algumas alunas já trabalham com pesca, as aulas têm se adequado 

a realidade delas. Segundo o professor Alberto “agora elas estão aprendendo a confeccionar uma 

das artes de pesca, que é a costura de redes. Depois elas irão aprender a fazer consertos em redes”, 

relatou. 

 

 

 Foto: Petrônio Lins, professoras Eudina e Daniela Espínola 

Para essas mulheres que vivem próximas ao rio, e como muitas delas trabalham diretamente com 

pesca, as aulas foram direcionadas para atividades que já eram desenvolvidas por elas e outras que 

poderão ser postas em prática, depois do curso. É o caso das aulas de artesanato. Nelas, as alunas 

estão aprendendo a aproveitar as escamas dos peixes. 
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 Foto: Petrônio Lins, professoras Eudina e Daniela Espínola 

Antes da utilização, as escamas passam por um tratamento químico que facilita o manuseio e 

possibilita sua utilização como matéria-prima no artesanato. De acordo com a artesã Maria José 

Chiba, com as aulas essas alunas serão capazes de produzir materiais como flores artificiais, 
bijuterias, tiaras para cabelos e outros produtos artesanais. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Petrônio Lins, professoras Eudina e Daniela Espínola 

 

Durante a fase final do curso, a turma pioneira do Projeto Mulheres Mil na Paraíba, foi preparada 

para os desafios de sua inserção no mercado de trabalho. Estas receberam orientação a respeito do 

processo de seleção no mercado de trabalho, através de palestra ministrada por uma psicóloga, que 

ofereceu sua contribuição à qualificação profissional, a respeito de como se portar em uma 
entrevista de emprego. 
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Considerações Finais 

 

O IFPB possibilitou a educação profissional a parte dessas mulheres que vivem em situação de 

vulnerabilidade social e que não tiveram oportunidade de estudar e nem de ser inseridas no mercado 

de trabalho. Assim,valorizamos a maneira como Institutos Federais contribuem para minimizar os 

índices de miséria e pobreza no Brasil. Nesse contexto, considerando os Institutos enquanto 

estratégias de inclusão social, citamos PACHECO, quando afirma que duas dimensões são de 

fundamental importância para a Educação Profissional e Tecnológica: a dimensão da inclusão e a 

emancipação, na medida em que, além de incluir a pessoa desfavorecida numa sociedade desigual, 

“lhe dá as ferramentas necessárias para que ela construa o seu itinerário de vida e possa se 

emancipar e se construir como cidadã.” (PACHECO, apud MEC/SETEC 2011 p. 05). A 

capacitação profissional reconhece saberes previamente constituídos e visa criar as condições para 

que essas estudantes melhorem seu potencial produtivo e suas condições de vida (Portal MEC, 

2010). Assim a capacitação ministrada possibilitou a essas mulheres, ou a boa parte delas, a 

condição de criarem os caminhos necessários para incrementarem o seu potencial produtivo, 

promover a melhoria das condições de suas vidas, das suas famílias e de suas comunidades e do seu 

crescimento econômico sustentável, contribuindo dessa maneira, para a inclusão social e o pleno 

exercício da cidadania.  
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