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RESUMO 
 
Este trabalho elabora uma caracterização do Programa 
Mulheres Mil, de iniciativa do Ministério da Educação brasileiro, 
com foco na transformação da realidade vivenciada por 
mulheres brasileiras em situação de vulnerabilidade social. A 
proposta descritiva desta pesquisa visa acentuar o modus 
operandi do referido programa através da análise de dados e 
documentações referentes a ele. O trabalho objetiva ainda 
demonstrar a potencialidade do programa como política pública 
educacional em termos de resgate da autoestima, da 
valorização dos conhecimentos prévios e saberes cotidianos do 
sujeito-mulher por meio da metodologia de acesso, 
permanência e êxito do programa. 
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ABSTRACT 
 
This paper develops a characterization of the Thousand 
Women Program, initiated by the Brazilian Ministry of Education 
with focus on the transformation of the reality experienced by 
Brazilian women in vulnerable social conditions. The purpose of 
this descriptive research aims to enhance the modus operandi 
of the program through data analysis and documentations of 
the program. In addition, the study aims to demonstrate the 
potential of the program in terms of recovery of self-esteem, 
appreciation of prior knowledge and everyday knowledge of the 
subject-woman through the methodology of access, 
permanence and success. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Programa Mulheres Mil constitui uma tentativa de implementação de uma 

política pública voltada exclusivamente para o público feminino, com metas traçadas como a 

contribuição da elevação do nível de escolaridade e da qualificação profissional para 

inserção no mundo do trabalho, o reconhecendo a aprendizagem prévia de mulheres que ao 

longo de suas vidas foram desfavorecidas socialmente, a elevação da autoestima e a 

possibilidade de prosseguimento em estudos, além de inserção no mundo do trabalho. 

Geralmente, as comunidades alvo da ação do programa, possuem um grande número de 

famílias, apresentando um contingente de mulheres com baixo nível de escolaridade, 

gravidez precoce, violência doméstica, uso de drogas, além de um grande número de 

famílias chefiadas por mulheres que criam seus filhos sem companheiros.  

As mulheres alvo do programa, de um modo geral, não têm acesso à cultura, ao 

esporte, lazer, direitos sociais básicos assegurados em lei, mas pouco garantidos na prática, 

o que contribui para o aumento dessas e de outras problemáticas. Como causa principal dos 

problemas em questão, pode-se ressaltar e exclusão social (desemprego, baixa 

escolaridade, falta de acesso aos direitos e serviços básicos), o que gera as mais diversas 

consequências na vida da população em geral.  

Nesta esteira, há uma preocupação com a necessidade de buscar uma atuação 

harmônica por parte das instituições que formam a Rede Federal de Ensino (Universidades 

e Institutos Federais), principalmente, inserindo todas as categorias de servidores como os 

professores, técnicos administrativos e outros, bem como envolver os bolsistas e alunos 

como corresponsáveis pelo sucesso da ação. Assim, espera-se ao final desta empreitada a 

possibilidade de formação desse público, bem como a multiplicação de ações que tenham 

como foco elaborar estratégias de superação das situações de vulnerabilidade dessas 

mulheres e de violação dos direitos humanos.  

De acordo com a Lei nº 11.892/2008, a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, tem suas diretrizes definidas considerando seu papel social e a 

missão de formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, 

realização de pesquisa aplicada, promover o desenvolvimento tecnológico de novos 

processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a 

sociedade, especialmente de abrangência local e regional. Assim, o Programa Mulheres Mil 

está inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas do governo brasileiro, uma 

vez que o mesmo surgiu de um sistema de cooperação entre o governo brasileiro e 



 

canadense, implementado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação (SETEC/MEC) e no Canadá, desenvolvido pela Agência Canadense 

para o Desenvolvimento Internacional (CIDA/ACDI) e a Associação do Colleges 

Comunitários do Canadá (ACCC). 

O programa está estruturado em três eixos: educação, cidadania e o 

desenvolvimento sustentável, que possibilitará a inclusão social de mulheres por meio da 

qualificação, focando uma melhoria na qualidade de vida de sua família, comunidade, 

município e país. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS E OBJETIVOS DO PROGRAMA MULHERES MIL 

 

O Programa Mulheres Mil, foi instituído pela Portaria nº 1.015, do dia 21 julho de 

2011, do Ministério da Educação. Entretanto, seus projetos-piloto iniciaram bem antes, por 

volta de 2005 em Natal e, um pouco mais tarde, em 2007, em treze estados das regiões 

Norte e Nordeste. Atualmente, se encontra em outras regiões, com objetivos de promover a 

igualdade entre os gêneros, combater a violência contra a mulher, promover acesso ao 

mundo da educação, do emprego e renda, levando-se em conta as necessidades 

comunitárias e as vocações econômicas das regiões (BRASIL, 2013a). 

Nos últimos anos, muitas ações implementadas pelo setor público e pela 

sociedade têm buscado alcançar melhorias significativas para parcelas da população 

historicamente excluídas ou subvalorizadas. Dentre as várias ações em destaque estão 

políticas públicas de inserção da mulher no mundo da educação e do trabalho. Nesta 

esteira, o Programa Mulheres Mil constitui uma das mais marcantes alternativas, devido ao 

seu caráter metodológico singular, de inclusão pelo resgate da autoestima e da valorização 

do conhecimento e experiências já adquiridas. 

A grande marca do programa é o sistema de acesso, permanência e êxito. O 

acesso requer a elaboração de estratégias de busca de mulheres da comunidade, ação que 

começa pela formação de equipes multidisciplinares vocacionadas para o trabalho com este 

público específico. A instituição ofertante do Mulheres Mil deve selecionar profissionais tais 

como pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, professores, e outros profissionais que 

compreendam as especificidades metodológicas e ideológicas do programa. É uma ação 

complexa e muitas vezes árdua, pois o público feminino com o qual se trabalhará, 

geralmente traz históricos de extrema pobreza, de violência e exclusão. 

  

Chamamos de acesso o processo de aproximação e de estabelecimento de diálogo 
com a comunidade que resulte em inclusão das populações não tradicionais nas 
instituições educacionais e, consequentemente, sua participação efetiva no processo 



 

de formação, elevação de escolaridade e de inserção no mundo do trabalho. 
(BRASIL, 2011, p. 04). 

 

A permanência no programa requer da equipe um trabalho de acompanhamento 

diário, de estímulo e de muito diálogo. Muitas alunas são jovens ou adultas mães de família, 

trabalhadoras em condição de subemprego, com pouco ou nenhum tempo para dedicação 

aos estudos. Desta forma, muitas vezes ocorre um determinado índice de evasão do 

programa, por impossibilidade de sincronização de afazeres. Entretanto, as equipes 

precisam estar mobilizadas e buscar estratégias para o combate à evasão e ao desestímulo. 

O êxito é o último passo da metodologia do programa e prevê muito mais do que 

a conclusão do curso. Concluir o Mulheres Mil significa o sucesso dos módulos de acesso e 

permanência. O módulo êxito implica um porvir, uma consequência prática, uma mudança 

tangível nas vidas das alunas, tanto em níveis pessoais como em níveis sociais. Porém, em 

linhas gerais, pode-se afirmar que a permanência já implica êxito. Considera-se, então os 

módulos de permanência e êxito de forma integrada, não estanque. Assim, a integração 

permanência-êxito. 

 

Consiste em um conjunto de ações multidisciplinares direcionadas ao atendimento 
das educandas, pautado em um processo sistêmico, estratégico e planejado, capaz 
de favorecer o desenvolvimento integral das educandas, de seus familiares e da 
comunidade em que vivem. (BRASIL, 2011, p. 26). 

 
 

Na esfera especificamente pessoal do êxito, o programa busca o resgate pela 

autoestima e o empoderamento do sujeito-mulher, tornando-a consciente de seus direitos 

sociais adquiridos. Na esfera social, o programa espera estimular ações que visem ao 

desenvolvimento cultural, educacional e econômico. Ações como a montagem de um 

negócio próprio, do empreendedorismo, do associativismo e emprego são índices objetivos 

do êxito do programa. 

No que se refere aos objetivos específicos e resultados esperados dos módulos, 

eles se encontram delineados nos quadros a seguir: 

 

Tabela 1: Objetivos específicos e resultados esperados do módulo de Acesso. (BRASIL, 2011, p. 05). 
 

        OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 

“Ser instrumento de diálogo com a 
comunidade, permitindo o ingresso, de 
modo acolhedor e personalizado, da 
população feminina em situação de 
vulnerabilidade social nas instituições de 
educação profissional e tecnológica.” 

Promoção da efetiva inserção social e 
educacional das mulheres, segundo os 
pressupostos do Programa. 

“Agregar valor ao processo de ingresso, 
reconhecendo a aprendizagem prévia das 

Reconhecimento de saberes e expertises 
adquiridas no cotidiano e na vida 



 

mulheres, respeitando sua trajetória de vida 
e sua construção social.” 

extraescolar. 

“Contribuir com o desenvolvimento da 
competência institucional na aplicação de 
metodologias, instrumentos e currículos que 
materializem os processos de inclusão e 
permanência das populações historicamente 
excluídas do sistema educacional e do 
mundo do trabalho.” 

Desenvolvimento da habilidade de 
acolhimento da instituição por meio da 
inclusão de grupos socialmente 
desprivilegiados.  

“Fomentar a equidade de gênero, a 
emancipação e o empoderamento das 
mulheres por meio do acesso à educação e 
ao mundo do trabalho.” 

Desenvolvimento pessoal e social da 
educanda. 

“Estabelecer diálogos e parcerias com o 
mundo do trabalho para possibilitar o 
ingresso e a permanência das educandas 
nos seus empregos e empreendimentos.” 

Geração de emprego e renda. 

 

O Acesso requer da instituição a elaboração de estratégias aproximativas, a 

começar pelo estudo das características das comunidades e pela busca das educandas com 

perfis de participação no programa. O diálogo é fundamental nesta fase e a parceria com 

órgãos tais como as secretarias municipais de educação e de assistência social são 

imprescindíveis uma vez que estes órgãos já possuem um mapeamento das comunidades e 

podem fornecer dados relevantes além de estabelecer uma ponte entre a instituição 

ofertante e a comunidade. 

 

Tabela 2: Objetivos específicos e resultados esperados do módulo de Permanência e Êxito. (BRASIL, 
2011, pp. 26-27). 

 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 

“Facilitar a permanência da população alvo, 
minimizando as possibilidades de baixo 
rendimento e/ou desistência;” 

Conclusão do curso. 

“propiciar um ambiente amigável e 
acolhedor que aumente as chances de 
desempenho e de êxito das alunas;” 

Criação de uma ambientação favorável ao 
desempenho das atividades do programa. 

“dar suporte, em forma de serviços e 
espaços, às mulheres alunas do Programa 
para que elas resgatem sua segurança e 
sintam confiança na equipe multidisciplinar e 
na instituição;” 

Criação do escritório de acesso, lócus de 
acolhimento das alunas. 

“promover o aconselhamento das 
educandas, por meio de serviços de 
assistência e apoio;” 

Apoio e facilitação das atividades das 
educandas. 

“orientar as alunas para superação das 
dificuldades inerentes ao processo de 
inclusão e permanência na instituição e no 
mundo do trabalho;” 

Bom desempenho qualitativo e quantitativo 
em todas as fases do programa. 

“cuidar para que o ambiente e as pessoas Criação de ambiente receptivo por parte de 



 

acolham e respeitem as mulheres do 
Programa, aumentando assim sua 
autoestima;” 

todos os membros da instituição. Este 
aspecto ocorre através da sensibilização 
integral por parte da equipe multidisciplinar. 

“capacitar as educandas para a 
compreensão e o exercício da economia 
solidária, do empreendedorismo, do 
cooperativismo e do associativismo como 
oportunidades de geração de renda e de 
melhor desempenho no mundo produtivo;” 

Possibilidade de inserção no mundo do 
trabalho através de diferentes arranjos 
produtivos. 

“qualificar as educandas quanto à postura 
profissional requerida no mundo do 
trabalho;” 

Desenvolvimento de competências pessoais 
e interpessoais requeridas pelo mundo do 
trabalho. 

“viabilizar e firmar parcerias com instituições 
públicas e privadas para possibilitar a 
inserção das egressas no mundo de 
trabalho;” 

Inserção no mundo do trabalho. 

“acompanhar e monitorar as educandas nos 
estágios e no desempenho profissional, de 
modo a agir sempre que necessário para 
preservar e melhorar sua posição no mundo 
do trabalho.” 

Plano de acompanhamento das egressas e 
orientação profissional quando necessário. 

 
 

O módulo de permanência e êxito do PMM exige das equipes multidisciplinares 

das instituições de ensino e das prefeituras um esforço de acompanhamento detalhado. É 

comum, durante o curso, alguns casos de alunas que pensam em evadir-se, pois, conforme 

expectativas, são mulheres cuja realidade cotidiana é marcada pela dificuldade. Em muitos 

casos, a instituição pode intervir objetivamente, principalmente quando consegue assegurar 

a superação de empecilhos pontuais como transporte ou merenda escolar, atendimento 

médico, assistencial e pedagógico, tanta vezes disponíveis na própria instituição. 

 

 

3. MOMENTO DE TRANSIÇÃO E PERSPECTIVAS 

 

A partir do ano de 2014, o MEC (Ministério da Educação) e o MDS (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome) firmaram oficialmente uma parceria para 

integrar o Programa Mulheres Mil no âmbito do BSM (Plano Brasil Sem Miséria). A partir de 

então, o PMM é uma ação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec). 

De acordo com a Cartilha interministerial: 

 

O Programa Mulheres Mil está estruturado em três eixos – educação, cidadania e 
desenvolvimento sustentável – e busca possibilitar o acesso, com exclusividade, de 
mulheres historicamente em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade à 
educação profissional e tecnológica. É contemplado pelas ações previstas na meta 
de erradicação da pobreza extrema, estabelecida no Plano Brasil Sem Miséria e 



 

constante no Plano Plurianual (PPA 2012/2015) e também no III Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres do Governo Federal. (BRASIL, 2014, p. 04). 

 

A adesão do PMM ao Pronatec criou certa tensão nas equipes multidisciplinares 

já constituídas e em atividade no programa. A grande preocupação vivenciada pelos 

profissionais era se a hibridização das bases epistemológicas e ideológicas do programa 

não seriam afetadas ou distorcidas quando postas em prática com o modus operandi do 

Pronatec. Esta possibilidade passou a ser aventada pelas características mais vocacionais 

dos profissionais do PMM. O Pronatec, por sua vez, é um programa que prevê a concessão 

de bolsas para suas equipes de profissionais e professores. Estariam as dimensões do 

voluntarismo e vocação sob risco de extinção? Ou será que o PMM passará por uma 

melhoria significativa em termos de fortalecimento e alcance social? Neste momento, as 

respostas ainda estão em configuração. Uma análise dos dados dos programas ao longo 

dos próximos anos poderá revelar, de forma geral, os novos rumos e tendências. 

A metodologia de execução do Programa Mulheres Mil, depois da adesão ao 

BSM/Pronatec ficou configurada conforme o gráfico abaixo. A metodologia específica do 

PMM está assegurada através das atividades da equipe multidisciplinar das instituições. 

 



 

 

 

(Gráfico 1: Cartilha do Pronatec/BSM Mulheres Mil, 2014, p. 13). 

O PMM certamente buscará manter suas resistências ideológicas e suas formas 

metodológicas próprias. O certo é que o Pronatec também possui um embasamento 

ideológico de inclusão e combate à pobreza. Possivelmente, no entrecruzar das duas 

concepções, as forças se coadunem para a realização de um trabalho realmente diferencial. 

Novos estudos se fazem necessários de agora em diante para o acompanhamento destas 

importantes ferramentas públicas de combate à extrema vulnerabilidade social. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O Programa Mulheres Mil, hoje com alcance nacional, nasceu em forma de 

projeto piloto e transformou-se em um iniciativa de política pública ímpar. Em apenas três 



 

anos: 2011, 2012 e 2013 o programa conseguiu atender a um público de quase quarenta mil 

alunas, mulheres que tiveram a oportunidade de entrar em um curso ofertado por uma 

instituição educacional, em sua maioria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

No que diz respeito à metodologia do programa, ela aparentemente continua 

resguardada. Entretanto, é necessário tempo para observar, com base em alguns estudos, 

se o modus operandi do programa foi afetado, em que e de que forma, ou se houve algum 

tipo de transformação em termos de perdas da presumida essência ou potenciais 

melhoramentos. Há duas hipóteses correntes que precisam de um tratamento crítico: a 

primeira, supõe que o Pronatec e toda a sua previsão orçamentária podem interferir 

negativamente nas bases ideológicas do Programa Mulheres Mil pela supremacia do capital 

sobre o voluntarismo e, a segunda, refere-se à uma expectativa de uma provável melhora 

quali-quantitativa no atendimento às mulheres das comunidades. 

Novos estudos precisam ser iniciados em breve, principalmente na atual 

conjuntura de transição para uma averiguação científica do tema. A expectativa das 

primeiras equipes treinadas na metodologia de Acesso, Permanência e Êxito é que o PMM 

continue agindo diretamente nas comunidades onde as mulheres continuam em situação de 

vulnerabilidade social. Caso o Pronatec consiga anexar valores que aperfeiçoem este fazer 

todo especiífico do Mulheres Mil, poderemos vislumbrar mais ações de combate à exclusão 

e mais difusão dos valores de empoderamento feminino e elevação da autoestima. 
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