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RESUMO 
Diante do cenário de crise que se vive, cujas expressões se mostram – 
não somente, mais também - no aumento do nível de precarização do 
emprego e renda da classe trabalhadora, o Estado tem fomentado em 
todos os níveis federativos, o empreendedorismo como opção 
“salvadora” para aqueles que se encontram entre os beneficiários do 
Programa Bolsa Família (PBF). Nesse sentido, objetiva-se analisar o 
empreendedorismo feminino no âmbito do PBF entre 2011-2016 sob 
recorte de gênero. Para tanto recorreu-se ao materialismo histórico 
dialético como método norteador das análises dos dados aqui citados, 
em conjunto com a pesquisa bibliográfica sob abordagem qualitativa. 
Desse modo concluiu-se que a autonomia alcançada pelas beneficiárias 
do PBF se deu de forma mais significativa no âmbito financeiro, porém 
o simples acesso à renda garantida pelo PBF por si só, não pode 
transformar as condições de vida dos sujeitos por conta do baixo valor 
que incorpora. 
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ABSTRACT 
Faced with the current crisis scenario, whose expressions are shown - 
not only, but also - in the increase in the level of precariousness of 
employment and income of the working class, the State has promoted, 
at all federative levels, entrepreneurship as a "savior" option. ” for those 
who are among the beneficiaries of the Bolsa Família Program (PBF). In 
this sense, the objective is to analyze female entrepreneurship within 
the scope of the PBF between 2011-2016 under a gender perspective. In 
order to do so, the dialectical historical materialism was used as a 
guiding method for the analysis of the data cited here, together with the 
bibliographic research under a qualitative approach. In this way, it was 
concluded that the autonomy achieved by the PBF beneficiaries took 
place in a more significant way in the financial sphere, but the simple 
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access to the income guaranteed by the PBF alone cannot transform the 
living conditions of the subjects due to the low value that embodies. 

 
Keywords: entrepreneurship; Programa Bolsa Família; genre. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo teve como objetivo geral analisar o empreendedorismo feminino no âmbito 

do PBF entre 2011-2016 sob recorte de gênero, especificamente objetivou-se apontar os níveis 

de autonomia no âmbito do programa em referência sob o recorte de gênero.  

Do ponto de vista metodológico, é importante salientar sobre as categorias que definem 

o objeto de pesquisa – empreendedorismo, autonomia e gênero – que quando analisadas sob 

a perspectiva marxiana, elas devem ser enxergadas como históricas e transitórias, tal como a 

realidade que nelas se exprimem, nesse sentido elas não são eternas (MARX, 2010). 

Por isso as categorias são construídas a partir de um determinado movimento da 

realidade, quando aquela determinada realidade sofre mudanças, aquelas categorias também 

passam por transformações, tornando a sua configuração anterior obsoleta, esse entendimento 

se aplica as categorias aqui utilizadas, dentro do recorte temporal, a saber: 2011-2016, e essa 

perspectiva sobre a temporalidade/historicidade do objeto e das realidades, advém do 

materialismo histórico dialético. 

O materialismo histórico dialético, por se tratar de um método que direciona a 

interpretação da realidade para além da imediaticidade dos fenômenos sociais, possibilita o 

entendimento de seus aspectos contraditórios dentro da relação capital x trabalho, que se 

funda na exploração de uma classe sobre a outra, trazendo rebatimentos para o processo de 

produção e reprodução social (GIL, 2008).  

Acrescente-se ainda que se trabalhou o materialismo histórico dialético com a pesquisa 

qualitativa, pois a pesquisa qualitativa busca compreender a realidade a partir da perspectiva 

dos sujeitos que estão inseridos nela, esse momento exige o entendimento do universo de 

significados, aspirações, crenças, bem como outros processos que não podem ser reduzidos a 

variáveis (MARTINELLI, 1999). 

Se fez uso da pesquisa qualitativa em conjunto com a pesquisa bibliográfica, coletando-

se dados em livros, artigos científicos, leis, entre outras fontes coerentes com o procedimento 

técnico escolhido (GIL, 2008). O uso desses aparatos serviu para sistematizar a análise que se 
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pretendeu realizar, e seguir o que o método materialista histórico dialético orienta, que é 

primeiro investigar (MARX, 2013), compreender o objeto de estudo para depois expor 

adequadamente o movimento real. 

Essa compreensão se deu por meio de aproximações teóricas e sucessivas do objeto, no 

qual foi possível se perceber que o PBF é um programa que possui relevância significativa no 

cenário brasileiro, logo o entendimento sobre as particularidades assumidas por esse 

programa, em relação às formas de autonomia proporcionada à mulher, que se apresenta como 

protagonista no seu íntere, é fundamental tendo em vista o combate às vulnerabilidades 

vivenciadas por esse segmento social, por meio da construção de estratégias como a criação de 

condições para a inserção e permanência da mulher no mercado de trabalho formal. 

Tendo em vista a exposição da pesquisa teórica e explanação ampla do objeto, este 

artigo foi dividido em 3 tópicos para além da introdução e conclusão, no segundo tópico se 

abordou as iniciativas governamentais de fomento ao microempreendedorismo entre os 

beneficiários do PBF, e seus rebatimentos sobre as condições de vida e trabalho das mulheres; 

bem como o significado de autonomia, as suas principais dimensões existentes, e seus 

respectivos vieses que podem ser identificados no programa em questão. 

 

2 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: EMPREENDEDORISMO, GÊNERO E AUTONOMIA 

 

Em 1990 os programas de transferência de renda foram apontados por Fernando 

Henrique Cardoso, como constituintes da rede de proteção social no Brasil, essa rede era 

composta pelo: Benefício de Prestação Continuada; Auxílio Gás, Bolsa Escola, PETI etc. (LIMA et 

al, 2008). 

Todos esses programas e muitos outros eram executados sem a devida comunicação, 

ou seja, de maneira desconexa, por isso surgiu a necessidade de reuni-los em um só programa, 

surgindo assim em 2003 o Bolsa Família, que foi institucionalizado em 2004 através da Lei n. 

10.836 (BRASIL, 2004). 

Instituiu-se então uma política que tem se constituído um dos principais instrumentos 

de enfrentamento à pobreza/extrema pobreza no contexto brasileiro, ao articular a 

transferência de renda com o acesso a serviços sociais nas áreas de educação, saúde e trabalho 

(BRASIL, 2004).  
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O contexto de criação e maturação do Programa Bolsa Família, o robusto sistema de 

proteção social, o desenvolvimento de importantes instrumentos inovadores como o Cadastro 

Único, abriu espaço para a criação do Plano Brasil Sem Miséria em 2011 (PAIVA; FALCÃO; 

BARTHOLO, 2014). 

O Plano Brasil Sem Miséria tinha como objetivo o combate à pobreza/extrema pobreza, 

a partir de uma base que se dividia em 3 eixos: garantia de renda, acesso a serviços sociais e 

inclusão produtiva (PAIVA; FALCÃO; BARTHOLO, 2014). 

Tendo por base o terceiro eixo: a inclusão produtiva, o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em parceria com o governo federal passou a desenvolver 

ações de incentivo ao empreendedorismo, ações essas direcionadas ao público-alvo do Plano 

Brasil Sem Miséria, enquanto alternativa para a geração de trabalho e renda (PAIVA; FALCÃO; 

BARTHOLO, 2014). 

Medidas promotoras do empreendedorismo – entendido como: “(...) a realização de 

qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente as oportunidades e riscos” 

(BAGGIO; BAGGIO, 2014, p.26) - continuaram em voga até o ano de 2016 e para além dele, 

porém em 2016 durante a gestão do ex-presidente da República Michel Temer, o 

empreendedorismo foi apontado como um dos principais caminhos para que os beneficiários 

do PBF pudessem ingressar no mercado de trabalho formal (PORTAL LEI GERAL DA MICRO E 

PEQUENA EMPRESA, 2016). 

Dessa forma, foi criado o Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno 

Porte Urbanas, o artigo 15° da Lei Complementar n° 155/2016 afirma que este tem por objetivo 

“promover a cidadania e melhorar as condições de vida e de renda de empreendedores em 

situação de pobreza (...)” (BRASIL, 2016, p. 11). 

Esse programa foi direcionado para todos aqueles que se encontravam inscritos no 

Cadastro Único (CadÚnico), e que desempenhavam qualquer atividade de pequeno porte 

formalizada na condição de Microempreendedor Individual (MEI) (BRASIL, 2016). 

O Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas em 2016 

repassava um valor de até R$ 2,4 mil reais, tendo em vista incentivar os negócios dos sujeitos 

beneficiados, o que incluíam os beneficiários do PBF (BRASIL, 2016).  

Em consonância com essa iniciativa, também foi criado o Sebrae Empreendedor 

Individual (SEI), que consiste em um programa que oferece um conjunto de soluções através de 
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cursos e oficinas para auxiliar MEIs na superação de dificuldades relativas ao 

empreendedorismo. Dentre esses cursos pode-se citar o SEI vender; SEI comprar; SEI planejar; 

SEI controlar meu dinheiro; SEI unir forças para melhorar; SEI empreender (SEBRAE, 2015). 

Dando ênfase a esse último curso, a saber, o SEI empreender pode-se dizer que ele é um 

curso direcionado aos MEIs independente do gênero e idade, porém com a exigência do ensino 

fundamental completo, a divulgação do curso é acessível e ampla se dando inclusive por 

mensagem de texto via celular, televisão, rádios e feiras que oferecem cursos e capacitações 

profissionais (ROSA, 2012). 

O objetivo do SEI empreender é levar o participante a compreender o 

empreendedorismo, em relação aos seus princípios, para que a partir daí o(a) empreendedor(a) 

venha tomar decisões relativa aos seus negócios e divulgar a importância de um 

comportamento empreendedor (ROSA, 2012). 

O discurso do empreendedorismo por meio das múltiplas possibilidades que esse ramo 

oferece, seduz a muitos principalmente pelo desejo que muitos trabalhadores têm de se 

tornarem grandes empresários, nesse sentido o convencimento que se dá através desse 

discurso tem atingido muitos beneficiários do PBF, que anseiam por se tornar Empreendedores 

Individuais (EIs) (TAVARES, 2018). 

Em 2011 102.627 beneficiários do PBF eram EIs (MOREIRA, 2013), em 2014 esse número 

foi para 521.183 (DataSebrae, 2014), já em 2016 de acordo com os resultados de pesquisa feita 

por Rodrigo Aquino, esse número foi para mais de 616.000 (AQUINO, 2017). 

Vale destacar, que a maioria deles eram empreendedores por necessidade, e por conta 

da informalidade que caracterizavam seus empreendimentos, tais beneficiários do PBF 

procuraram o SEBRAE para formalizarem seus pequenos negócios, tornando-se 

Microempreendedores Individuais (MEIs) (AQUINO, 2017). 

Ao se fazer um recorte de gênero no universo dos Microempreendedores Individuais 

beneficiários do Programa Bolsa Família (MEIs-PBFs), a partir de dados fornecidos pelo SEBRAE 

foi possível se observar que em 2011 dos mais de 13 milhões de beneficiários do PBF, (50,2%) 

eram mulheres microempreendedoras e (45,3%) eram homens microempreendedores 

(SEBRAE, 2011). 

Apesar das mulheres terem sido maioria entre os MEI-PBFs, as funções tradicionalmente 

atribuídas à elas em relação à esfera da reprodução social, por vezes se mostraram como 
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obstáculos para a permanência e crescimento de seus empreendimentos. Tais funções exercem 

significativa influência sobre as condições de inserção da força de trabalho feminina no 

mercado de trabalho formal, seja como assalariada seja como donas de seus próprios 

empreendimentos (BULGAVOC et al, 2010). 

Ainda sobre os desafios enfrentados pelo sujeito dessa pesquisa, especificamente sobre 

a jornada de trabalho, sabe-se que as mulheres empreendedoras têm uma jornada de trabalho 

diária muito mais longa do que um sujeito assalariado tradicional, pois ao passo que esse último 

trabalha diariamente 8 horas, a empreendedora possui uma jornada de trabalho média de 13 

horas (LINDO et al, 2007). 

Esse tipo de jornada de trabalho é típico desse ramo de atividade econômica, que 

geralmente é marcado por jornadas laborais intensivas e extensivas, além disso não é raro 

encontrar trabalhadores que se submetem a remunerações precárias para assegurar seu 

emprego. 

E quando se faz um recorte de gênero – entendido como “(...) relação socio histórica 

que remete às relações de poder de caráter transversal, atravessando os liames sociais, as 

práticas, instituições e subjetividades” (CISNE, 2012, p. 105) - tais condições de trabalho têm 

um peso maior sobre a vida das mulheres, uma vez que elas desde muito cedo elas se 

encontram submetidas a diferentes teias de dominações, que têm rebatimentos sobre o uso 

que fazem do seu tempo. 

O uso do tempo se dá de forma desigual entre as mulheres, bem como “onera 

principalmente aquelas que não têm recursos para a contratação de serviços no mercado” 

(BIROLI, 2018, p. 40). Isso se aplica ao caso das empreendedoras, pois elas frequentemente se 

submetem a extensas jornadas de mercado, que precarizam duplamente suas condições de 

vida. 

Some-se a isso a questão da baixa remuneração, que pôde ser vista, por exemplo, no 

ano de 20162 no qual metade dos empreendimentos iniciais e estabelecidos faturam cerca de 

um salário mínimo por mês ou R$ 12.000,00 no ano, caracterizando um perfil empreendedor 

de subsistência (GEM, 2017).  

 
2 As mesmas informações relativas à renda das mulheres empreendedoras no ano de 2011 não foram encontradas. 
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Para os sujeitos em condição de desemprego ou extrema pobreza a melhoria de sua 

renda e a ampliação de condições de subsistência pode até ocorrer ao formalizarem seus 

negócios ou se tornarem microempreendedores, no entanto para a maioria dos  

microempreendedores por necessidade que é a condição da maioria dos MEIs-PBFs, 

senão todos, o que ocorre é a perpetuação de uma jornada de trabalho extensa, acompanhada 

de precárias condições de trabalho e remunerações, principalmente nos anos iniciais de suas 

atividades (VASCONCELLOS; DELBONI, 2015). 

Tal situação penaliza muito mais as mulheres do que os homens, pois a precarização 

ocupacional é um aspecto que caracteriza as ocupações de boa parte das beneficiárias do PBF, 

além disso os rendimentos obtidos por meio dessas ocupações por vezes não são suficientes 

para satisfazer todas as necessidades da família em que fazem parte, por isso a renda repassada 

pelo PBF completa àquela que recebem de suas ocupações (REGO; PINZANI, 2014). 

Isto posto, importa discutir os níveis de autonomia que a renda repassada pelo PBF, bem 

como aquela recebida por meio das ocupações geradas a partir dessa renda, gera para as 

beneficiárias do programa em questão. 

O usufruto da autonomia está condicionado ao exercício do poder, podendo ser 

usufruída a partir de determinadas condições pessoais, coletivas, econômicas, sociais e políticas 

que permitem os sujeitos realizarem e efetivarem escolhas, controlando os recursos que 

possuem sejam eles materiais ou não (CARLOTO; MARIANO, 2012). Entende-se por autonomia: 

 

A autonomia significa, ao mesmo tempo, a capacidade de reproduzir-se na 
complexidade da historicidade e da cotidianidade das mediações de poder e das 
energias e recursos próprios e de representar-se criticamente (...) na recusa da 
alienação, da tutela, do controle. Esta perspectiva se refere tanto aos coletivos como 
aos indivíduos. (FALEIROS, 2005, p. 62). 

 

No atual contexto ainda existe um grande contingente de mulheres que não conseguem 

dirigir a sua própria vida, sendo assim estas têm suas condições de vida marcadas mais pela 

reprodução do poder do que pelo usufruto do mesmo (COSTA, 2006). 

A subalternidade que marca a posição social das mulheres ao longo dos anos, é fruto de 

uma sociedade que se utiliza dos aparelhos institucionais, como escolas, legislações, tradição, 

da divisão sexual do trabalho entre outros elementos, que criam e reproduzem os papéis de 

gênero que envolvem homens e mulheres em uma relação marcada pela desigualdade (COSTA, 

2006). 
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A partir do exposto, convém analisar as relações de gênero que engendra o PBF, pois 

percebe-se que no âmbito do programa as mulheres são responsabilizadas pelo sucesso do 

mesmo, por conta do cumprimento de suas condicionalidades, para elas são delegadas 

responsabilidades referentes ao cuidado e a maternidade compreendida como funções inatas 

as mulheres (WILLIAMS, 2015). 

Nesse sentido, o PBF não tem proporcionado uma ampla autonomia feminina e nem o 

alcance da igualdade sexual entre homens e mulheres, uma vez que boa parte de suas ações 

são direcionadas à proteção social das crianças e adolescentes a partir dos esforços femininos, 

reforçando a cultura patriarcal que as relega a esfera privada e a subserviência (WILLIAMS, 

2015). 

A autonomia também se dá pelo viés econômico, nesse sentido a autonomia viabilizada 

por meio da renda é uma das prerrogativas fundamentais para que o sujeito alcance 

independência. A pós-modernidade traz a ideia de que cada pessoa é capaz de decidir quem 

gostaria de ser e como gostaria de viver, e que o simples respaldo jurídico seria fundamental 

para proporcionar a vivência de tal liberdade. No entanto, a ideologia pós-moderna mistifica a 

realidade, pois os sujeitos além de condições formais precisam de condições materiais para 

satisfazer as suas necessidades e, por conseguinte conquistar a autonomia (ROSA, 2009). 

Para que se comece a caminhar rumo ao alcance de um primeiro nível de autonomia, os 

sujeitos necessitam de bens primários que correspondem a “direitos individuais, oportunidades 

de carreira, renda (...)” (REGO; PINZANI, 2014, p. 66). 

As oportunidades de carreira e renda dizem respeito às chances de entrar no mercado 

de trabalho formal, e de conseguir um emprego e uma renda capazes de atender as 

necessidades de um núcleo familiar. A mera alfabetização não garante o acesso a um posto de 

trabalho, cuja remuneração seja suficiente para proporcionar o atendimento amplo das 

necessidades básicas do trabalhador e de sua família, pois hoje o mercado exige uma força de 

trabalho cuja escolarização supere a mera alfabetização, e aqueles que não tiveram condições 

para acessar tal nível de escolarização, se veem obrigados a aceitar postos de trabalhos 

precarizados, que geralmente asseguram a mera sobrevivência biológica (WILLIAMS, 2015). 

É certo que o recurso monetário repassado pelo PBF traz a possibilidade de geração de 

trabalho e renda, mesmo que situada em uma lógica precarizada no mercado de trabalho 

informal (WILLIAMS, 2015). 
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Sendo assim, o repasse da renda feito pelo governo federal através do PBF cria 

alternativas para que as mesmas aumentem os rendimentos auferidos por meio do benefício. 

A experiência de receber uma renda mínima trouxe mudanças materiais nas condições de vida 

das participantes do programa, a saber, moradia, alimentação, compra de materiais escolares 

e medicamentos etc. Dessa forma, o PBF gera relativa independência financeira (WILLIAMS, 

2015). 

É necessário destacar, que a renda garantida pelo PBF não substitui o acesso aos serviços 

sociais públicos e programas sociais advindos das políticas de Assistência Social, Saúde e 

Previdência Social, contudo não se pode negar que o dinheiro é um fator necessário para o 

alcance da autonomia em sua dimensão material (REGO; PINZANI, 2014). 

Dessa forma, a renda representa uma possibilidade de libertação, porquanto pode 

libertar os sujeitos das relações de controle sobre as suas individualidades, permitindo uma 

maior mobilidade e novas experiências, tais experiências acabam revelando o papel que o 

dinheiro possui, em relação à libertação das obrigações pessoais que um ser humano assume 

por se encontrar em uma relação de dependência (REGO; PINZANI, 2014). 

A falta de autonomia que muitas mulheres enfrentam no seu cotidiano atingem várias 

dimensões de sua vida, a saber, política, econômica e cultural, sendo assim o enfrentamento 

de tal situação, implica no reconhecimento por parte do Estado das desigualdades que as 

mesmas enfrentam, desigualdades que devem ser reparadas através de políticas públicas que 

visem redistribuir de forma equânime a riqueza socialmente produzida, bem como através de 

políticas sociais, educativas e culturais que atuem sobre os estereótipos, exclusão e violências 

que atingem este segmento social tendo em vista erradicá-los, contribuindo para que as 

mesmas construam outra visão de si, emancipando-as das visões que as excluem e as 

marginalizam (FRASER, 1997). 

Para que os sujeitos desenvolvam autonomia é necessário que estes descubram e se 

apropriem das possibilidades que viabilizem a satisfação de suas necessidades (FALEIROS, 

2005). No âmbito cultural tais possibilidades se aplicam ao campo da autoestima; no âmbito 

econômico fazem referência às possibilidades relativas à qualificação, acesso ao mercado de 

trabalho e a sobrevivência por meio do trabalho; no âmbito político fazem referência à 

organização coletiva para a efetivação de resistência contra as diversas formas de opressão e 

dominação. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora o benefício repassado pelo PBF tenha sua importância na vida das beneficiárias 

do programa, o seu valor ainda é muito baixo para proporcionar autonomia financeira e 

individual às mesmas. Em relação à autonomia política e social elas não são geradas através do 

PBF, pois se observa a reafirmação da ideologia patriarcal no âmbito do programa, dificultando 

a operacionalização via PBF das transformações necessárias á emancipação feminina. 

 É válido pontuar que o PBF pode vir a ser uma ferramenta fundamental para o 

empoderamento das mulheres, contudo algumas mudanças no interior do programa devem ser 

feitas, aponta-se como alternativa para que se chegue a tal finalidade, a utilização da 

abrangência do PBF para a formulação de estudos que identifiquem e discutam as 

desigualdades vivenciadas pelas beneficiárias do programa, tendo em vista a construção de 

alternativas que visem transformar as suas realidades. 
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