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RESUMO 
 
Discute o Programa Mulheres Mil e sua proposta de inclusão e 
permanência das mulheres no mundo do trabalho em são 
Luís/MA tendo como parâmetro a experiência desenvolvida no 
IFMA/Campus Monte Castelo no período de 2009 a 2013. 
Apresentam-se dados que revelam que o simples acesso à 
qualificação não garante a inserção delas no mundo do 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Programa Mulheres Mil. Qualificação. Mundo 
do Trabalho. 
 
ABSTRACT 
 
The Program argues Women A thousand and its proposal of 
inclusion and permanence of the women in the world of the 
work in BAD São Luís/having as parameter the experience 
developed in the IFMA/Campus Monte Castle in the period of 
2009 the 2013. They are presented given that they disclose that 
the simple access to the qualification does not guarantee the 
insertion of them in the world of the work. 
 
Keywords: Program Women A thousand. Qualification. World 
of the Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda de forma breve o dualismo inclusão/exclusão social que 

media o Programa Mulheres Mil, no intuito de discutir a organização deste programa 

desenvolvido no Instituto Federal de Educação, ciência e Tecnologia - IFMA/Campus Monte 

Castelo para o alcance de sua proposta de inclusão e permanência das mulheres no mundo 

do trabalho em São Luís. Vale destacar que o dualismo supracitado é entendido como 

processo multidimensional que se expressa em cada época histórica de acordo com 

questões de ordem econômica, social e cultural.  

O Programa Mulheres Mil pretende integrar um conjunto de ações de políticas 

públicas que visam à inclusão educacional, social e produtiva de mulheres a partir de 18 

anos de idade em contexto de vulnerabilidade socioeconômica. A primeira experiência em 

São Luís remonta ao ano de 2009 com oferta de cursos diversos destinados a mulheres 

com este perfil. 

Contudo, compreende-se que o supracitado Programa se insere no contexto de 

reordenamento do capital, de inspiração neoliberal, em que as políticas públicas, orientadas 

pelos ditames do Banco Mundial, passam a priorizar programas de combate à pobreza, 

mas, com caráter meramente compensatório.  

Na atual conjuntura, a precariedade das relações de trabalho se apresenta como 

fator preponderante nesse debate e nos leva à necessidade de compreender sobre as 

categorias empregabilidade, qualificação profissional, competência e empreendedorismo, 

que também são expressas no novo modelo de organização do trabalho e da produção. 

 

2 INCLUSÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DO 
TRABALHO INCERTO: BREVES CONSIDERAÇÕES 
 

A questão da inclusão/exclusão nos leva à compreensão de que a sociedade 

capitalista que exclui é a mesma que se propõe a incluir e integrar, e criar formas de 

participação que na conjuntura em que são gestadas, beiram mais à condição de privilégios 

do que de direitos. Para Martins (2002), o capitalismo que se expande à custa da redução 

dos custos do trabalho, debitando na conta dos trabalhadores e dos pobres o preço do 

progresso sem ética e nem princípios, privatiza ganhos nesse caso injustos e socializa 

perdas, crises e problemas sociais. 

A inclusão social pode ser definida como a possibilidade de ter assegurados à 

igualdade de direitos e o respeito às diferenças. Na perspectiva de gênero, a inclusão social 



 

 

                  

de mulheres se daria em termos de valorização e aumento da participação feminina, com a 

efetivação de direitos “em todas as dimensões de convivência social, laboral, política, 

especialmente em setores estratégicos da sociedade, ocupados em sua maioria por 

homens” (COSTA; MAZZARDO, 2014, p.14). 

A implementação de políticas públicas que atendam às demandas da população 

feminina (políticas de combate à discriminação de gênero, de combate às violências mais 

explícitas e também das violações sutis diluídas no cotidiano de cultura patriarcal) são 

indispensáveis ferramentas na luta pelo rompimento das assimetrias de gênero e, 

consequentemente, inclusão social das mulheres. 

A inclusão social das mulheres só pode ser materializada a partir do amplo 

acesso à educação, ao emprego, à propriedade e ao poder político. Entretanto, essa 

almejada inclusão esbarra nos condicionantes da sociedade capitalista que reforça a 

concentração de poder e decisão nas mãos masculinas, bem como as responsabilidades 

domésticas e/ou maternas que recaem sobre a figura feminina. 

A exclusão social é entendida ainda como uma situação de privação de uma 

parcela significativa da população à cidadania plena, ou seja, ao acesso a direitos civis, 

políticos e sociais.  

O fato de que a exclusão social está associada às situações de privação e do 

não exercício pleno de direitos nos leva ao estudo de Potyara Pereira (2008), sobre as 

necessidades humanas e sua satisfação como garantia de direitos aos indivíduos que 

compõe a coletividade social, pois é necessário privilegiá-las enquanto matéria de direito, a 

ser enfrentada por políticas resultantes de decisões coletivas. 

 “O conceito de necessidades básicas assumiu papel preponderante na 

justificação de direitos sociais e das políticas públicas que lhes são correspondentes” 

(PEREIRA, 2008, p.37). Para Pereira, só assim é possível falar em direitos fundamentais, 

dos quais todo cidadão é titular, e cuja concretização se dá por meio de políticas 

correspondentes. Pois aqueles que não usufruem bens e serviços sociais básicos ou 

essenciais, sob a forma de direitos, não são capazes de se desenvolver como cidadãos 

ativos. 

Para Sposati (apud Vaz, 2002, p.107): 

Exclusão social é a impossibilidade de poder partilhar da sociedade e leva à vivência 
da privação, da recusa, do abandono e da expulsão, inclusive com violência, de uma 
parcela significativa da população. Por isso exclusão social não é só pessoal. Não 
se trata de um processo individual, embora atinja pessoas, mas de uma lógica que 
está presente nas várias formas de relações econômicas, sociais, culturais e 
políticas da sociedade. Esta situação de privação coletiva é que se está entendendo 
por exclusão social. Ela inclui pobreza, discriminação, subalternidade, não equidade, 
não acessibilidade, não representação pública. É, portanto, um processo múltiplo 
que se explica por várias situações de privação da autonomia, do desenvolvimento 
humano, da qualidade de vida, da equidade e da igualdade. 



 

 

                  

Dessa forma, é possível perceber que o processo da exclusão social é 

multidimensional, se expressando de acordo com cada época histórica, definido por 

questões de ordem econômica, social e cultural, que afetam uma grande parcela da 

população, excluída dos espaços integradores da sociedade, marcados nessa sociedade 

capitalista, pelo acesso ao mundo do trabalho e do consumo. 

A precariedade dos mercados de trabalho é um novo fator que se torna 

preponderante na discussão sobre inclusão/exclusão social. As profundas transformações 

que marcam o fim da séc. XX e início do séc. XXI, em função da rápida globalização 

econômica, abertura comercial, ajustes nos níveis macro e microeconômicos incidem sobre 

o mundo do trabalho e sobre a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. 

De acordo com Pinto (2007), surge o interesse por novas experiências de 

organização do trabalho e da produção industrial dentro de uma lógica de especialização 

flexível, inspiradas, sobretudo, no modelo japonês do toytismo. Esse modelo tem por 

fundamento a manutenção de uma empresa enxuta e a necessidade da flexibilização dos 

mercados de trabalho, das relações de trabalho, dos mercados de consumo e das barreiras 

comerciais. 

Com a adoção desse novo modelo, o emprego despencou em índices 

alarmantes e a diminuição dos custos sociais do trabalho, com a precarização, transformou-

se numa alternativa rentável ao capital. O que se observa, a partir dessa nova conjuntura, é 

a iniquidade expressa em níveis elevados de desocupação por longa duração, feminização 

do contingente desempregado ou empregado precarizado, maior dificuldade da juventude 

para se inserir no mercado de trabalho, e ainda redução (quando não eliminação) de direitos 

que foram conquistados através de duras e longas lutas sociais. 

Como afirma Barbosa (2007, p. 41): 

Ao desemprego associa-se a precarização baseada na degradação das condições e 
relações de trabalho, que reestrutura o mercado e aumenta a heterogeneidade 
social com trabalhos parciais, terceirizados, temporários, com sérias consequências 
para os processos de solidariedade e de formação de identidades coletivas entre os 
trabalhadores. 

Nessa conjuntura, uma questão que se coloca é a formação/qualificação 

profissional, envolta numa realidade em que cresce o desemprego e onde a situação de 

trabalho é cada vez mais incerta. 

A formação profissional é vista como uma resposta estratégica, mas polêmica, 

aos problemas postos pela globalização econômica, pela reestruturação produtiva, pela 

busca da qualidade e da competitividade, pelas transformações do mundo do trabalho e 

pelo desemprego estrutural (FRANCO, 1998). 



 

 

                  

A posse de novas qualificações não garante ao indivíduo um emprego no mundo 

do trabalho, pois a aquisição de novos saberes e competências apenas habilitam o indivíduo 

para a competição num mercado de trabalho cada vez mais restrito. 

A promessa da empregabilidade apresenta-se então, como a capacidade 

individual para disputar as limitadas possibilidades de inserção que o mercado oferece, 

desmanchando-se assim, a garantia do emprego como direito social. 

O discurso da empregabilidade se alia ao discurso da qualificação profissional, 

pois a retórica de atribuir o desemprego à desqualificação profissional dos (as) 

trabalhadores (as) é latente. Há a individualização da questão, sem se contestar a 

conjuntura econômica e política que caracteriza tal retórica, qual seja, a de desemprego 

estrutural e expansão de formas de trabalho cada vez mais precarizadas e informais. 

As análises de Pochmann (2011, p.75) em sua obra O trabalho no Brasil pós-

neoliberal, demonstram que a partir da década de 90 o avanço de medidas 

desregulamentadoras da contratação de mão de obra convergiu, aceleradamente, para o 

movimento geral de desestruturação do mercado de trabalho, com indicadores de forte 

elevação do desemprego, da ocupação informal e da precarização das relações de trabalho. 

Nesse contexto, ocorre o fortalecimento da visão governamental a respeito do desemprego 

como problema de qualidade na oferta de mão de obra, o que garantiu “a elevação do gasto 

público com cursos de qualificação profissional de curtíssimo prazo, lamentavelmente sem 

impactos suficientemente positivos para contra-arrestar o processo mais amplo de 

desvalorização do trabalho”. 

A flexibilização do mercado de trabalho e a precarização das relações de 

trabalho se expressam, nessa mesma conjuntura, fortemente para o seguimento feminino, 

pois as mulheres estão inseridas em empregos de tempo parcial que podem ser 

compatibilizados com os trabalhos domésticos, como mão de obra secundária aceitam 

salários inferiores, até porque, em face do aumento do desemprego, seriam provavelmente 

as primeiras a serem dispensadas. 

Diante desse contexto as propostas de geração de renda para as mulheres, se 

situam através de programas para inserção destas no mundo do trabalho, orientados 

principalmente pela perspectiva de políticas de qualificação profissional e incentivo ao 

empreendedorismo, foi o que se observou a partir das particularidades do Programa 

Mulheres Mil desenvolvido em São Luís pelo IFMA/Campus Monte Castelo. 

 

3 AS PARTICULARIDADES DE INCLUSÃO E PERMANÊNCIA DO PROGRAMA 
MULHERES MIL NO IFMA/CAMPUS MONTE CASTELO 
 



 

 

                  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, com sede 

em São Luis, foi criado pela Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante 

integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas 

Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras. É 

Autarquia com atuação no Estado do Maranhão, detentora de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Atualmente o IFMA agrega 24 

unidades: Açailândia, Alcântara, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Caxias, 

Centro Histórico, Codó, Coelho Neto, Grajaú, Imperatriz, Maracanã, Monte Castelo, 

Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês, São João dos Patos, São José de 

Ribamar, São Raimundo das Mangabeiras, Timon, Viana e Zé Doca. 

Desde 2009, o Campus Monte Castelo vem realizando os cursos de qualificação 

do Programa Nacional Mulheres Mil, através de uma coordenação local do programa, 

composta por um (a) coordenador (a) geral, que é responsável em organizar toda a 

estrutura dos cursos, os processos de seleção das mulheres a serem atendidas, e 

articulações com setores e departamentos da instituição para realização dos mesmos. 

A partir das visitas à coordenação do programa, das conversas realizadas com a 

atual coordenação e dos documentos coletados, podemos identificar os cursos oferecidos 

no período de 2009 a 2013: Curso Básico de Qualificação Profissional em Preparo, 

Conservação e Congelamento de Alimentos, Curso Básico de Qualificação Profissional em 

Camareira, Curso Básico de Qualificação Profissional em Culinária Avançada, Curso Básico 

de Qualificação Profissional em Artesanato, Curso Básico de Qualificação Profissional em 

Atendente de Lanchonete, Curso Básico de Qualificação Profissional em Customização de 

Roupas, Curso de Formação Inicial e Continuada em Cuidador de Idosos. 

A escolha e oferta dos cursos ocorreram levando-se em consideração as 

possibilidades estruturais do campus, a formação profissional dos recursos humanos 

disponíveis, bem como as parcerias realizadas para tal. Logo após, realizou-se a divulgação 

dos mesmos junto às mulheres através de Associação de Moradores, como ocorrido em 

2009 no bairro da Vila Palmeira, e dos Centros de Referência de Assistência Social, em 

2012, na comunidade de São Francisco e Ilhinha e, em 2013, junto às comunidades de 

Divinéia, Sol e Mar e Vila Luizão. Portanto, para o planejamento dos cursos, foi possível 

observar que não houve nenhuma pesquisa prévia ou diagnóstica para sua oferta, e nem a 

participação das mulheres nas ações de planejamento. 

Quando questionamos sobre a motivação que levou a coordenação do programa 

a planejar, ofertar e divulgar os cursos em determinado bairro da cidade, nos foi relatado o 

seguinte: 

O fator motivador, por exemplo, para o curso de atendente é que observamos um 
crescimento no ramo de alimentação na área do São Francisco, então vislumbramos 



 

 

                  

a possibilidade de enquadrar as alunas nesse ramo, já que elas tinham um ponto 
positivo por morarem próximo à área. Não houve um grande fator motivador para 
customização. Aproveitamos o ensejo e o ofertamos, por se tratar de algo acessível 
a qualquer mulher daquela área que pudesse ter uma renda própria, sem mesmo 
sair de casa. Lembro-me que o difícil na época era explicar o que era 

"customização", mas deu certo! (MARGARIDA, 2014, grifo nosso). 

Como na proposta nacional do programa não há uma definição de quais cursos 

serão oferecidos, cada instituição fica livre para planejar e executar os cursos. Daí, 

percebemos que o Campus Monte Castelo leva em consideração questões de ordem 

administrativa (recursos humanos, infraestrutura), e que os cursos propostos partem da 

visão dominante sobre as atribuições historicamente impostas às mulheres, seguindo um rol 

de qualificações que em sua maioria possuem baixa visibilidade e pode ser conciliadas com 

as obrigações domésticas, bem presente na fala acima, no fato de que as mulheres possam 

ter qualificação para “ter renda sem mesmo sair de casa”. 

Durante o período pesquisado, foi possível perceber que o Campus Monte 

Castelo, através da coordenação do programa, desenvolveu alguns convênios para a 

realização dos cursos apresentados no quadro acima.  

Os principais foram com o Serviço Nacional de Aprendizagem para o Comércio 

(SENAC), com a atuação de profissionais do quadro técnico dessa instituição para ministrar 

disciplinas nos cursos de Preparo, Conservação e Congelamento de Alimentos e Camareira 

em Meios de Hospedagem. E com o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Estado de Justiça 

e Administração Presidiária, que se deu no intuito de realizar cursos de qualificação 

profissional para as detentas do Sistema Prisional de Pedrinhas e do Centro de Reeducação 

e Inclusão Social de Mulheres Apenadas do Maranhão (CRISMA), cujos cursos ofertados 

foram de Preparo, Conservação, Congelamento de Alimentos, Introdução à Culinária e 

Qualificação Profissional em Artesanato nos anos de 2011 e 2012. 

Em 2013, foi firmada colaboração com a Secretaria de Estado de Segurança 

Pública, através da qual foi realizado o Curso de Formação Inicial e Continuada em Preparo, 

Conservação e Congelamento de Alimentos, para as comunidades abrangidas pela Unidade 

de Segurança Cidadã da Vila Luizão - Divinéia, Vila Luizão e Sol e Mar. 

Todos os cursos foram organizados com disciplinas pertencentes ao que foi 

definido como base comum (Português, Matemática, Higiene e Segurança do trabalho, 

Empreendedorismo, Ética, Noções de Informática e Atividades institucionais) e disciplinas 

específicas, que se referem às particularidades de cada curso ofertado. 

A inserção das mulheres nos cursos do programa se deu, no primeiro momento 

ainda quando era projeto piloto mulheres mil, com a divulgação do mesmo junto à 

comunidade da Vila Palmeira, e após sua institucionalização em 2011 através de seleção 

pública via edital. Nesse instrumento, foram disponibilizadas todas as regras da seleção, o 

perfil das mulheres público para o programa e a maneira como estas seriam selecionadas.  



 

 

                  

Em geral o perfil das mulheres seria de possuir no mínimo 18 anos e ser 

cadastrada no CAD Único dos programas sociais do governo federal. Em relação à 

escolaridade, a exigência era de no mínimo ensino fundamental incompleto. A seleção das 

mulheres ocorreu por meio de questionário socioeconômico e entrevista social com a equipe 

psicossocial ou comissão própria constituída pela direção geral da instituição. 

Nos casos em que os cursos foram oferecidos dentro dos espaços de privação 

de liberdade, as mulheres foram encaminhadas pela direção desses espaços e lá ocorreram 

todas as disciplinas dos cursos de qualificação. 

Como mecanismo de garantir a permanência das mulheres nas ações do 

programa, foram disponibilizadas informações e encaminhamentos aos serviços oferecidos 

na instituição, em que estas poderiam ser inseridas, como os programas de assistência 

estudantil – médico, odontológico, alimentar, transporte e apoio psicossocial – realizados no 

âmbito da Coordenadoria de Assistência ao Educando. As alunas recebiam ainda, auxílio 

financeiro como suporte para formação acadêmica, no valor de cem reais, fardamento e 

material didático. 

Essas ações para permanência das mulheres visaram ao alcance do objetivo 

que norteia toda a proposta do programa: “Inclusão educativa e sua promoção social e 

econômica. Por meio da formação e elevação de escolaridade, pretende-se dar-lhes 

condições de melhorar seu potencial de empregabilidade, a qualidade de suas vidas, de 

suas famílias e de suas comunidades” (BRASIL, 2014). Para tanto, o programa prevê que 

seja “estruturado e implementado um conjunto de ações visando à inserção da população 

feminina no mundo do trabalho de forma sustentável” (BRASIL, 2014). 

Observamos então, na realidade empírica investigada, que é persistente a 

dificuldade em estruturar ações de inserção das alunas no mercado de trabalho, conforme a 

coordenação local ressaltou: 

O campus dispõe de um setor Escola-Empresa, mas há dificuldade de diálogo com o 
mesmo, e devido a problemas internos do setor ainda não foi possível articulação 
para inserir as alunas do Mulheres Mil em estágios. Essas parcerias para questão da 
inserção no mundo do trabalho estão sendo maturadas.  
O que há são conversas com os fornecedores, como supermercados X, onde foi 
repassado para as alunas do curso da área de alimentos o encaminhamento de 
currículos para processo seletivo. No caso do curso de camareira, as alunas são 
encaminhadas para estágio pelo SENAC. E no curso de cuidador de idosos, após 
uma visita técnica realizada no asilo de mendicidade, solicitaram o envio de currículo 
pelas alunas (Lírio, 2014). 

O que foi possível apreender é que o Programa Mulheres Mil no Campus Monte 

Castelo ainda não conseguiu estruturar ações em relação à inserção das alunas no mercado 

de trabalho, com formação de um banco de dados de órgãos/empresas públicas e/ou 

privadas que poderiam receber essas mulheres capacitadas. 

O que nos remete à discussão estrutural das implicações do recrudescimento 

dos postos de trabalho e a dualidade qualificação profissional/empregabilidade. Como se a 



 

 

                  

qualificação profissional fosse dotada de uma receita milagrosa que levaria ao emprego, 

repassando ao indivíduo a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso em relação à 

inserção no mercado de trabalho. Quando na realidade não há postos de trabalho 

suficientes para todos (as) os (as) trabalhadores (as). 

Assim, a categoria da empregabilidade, que difere da ideia de emprego estável, 

torna-se expressiva no contexto de retração do investimento produtivo e, portanto, do 

crescimento do desemprego, da insegurança e da desproteção social, típicos do atual 

cenário econômico. 

Outra categoria presente nessa discussão que emerge como exigência também 

do novo modelo de regulação capitalista, diz respeito à noção de competência. O conceito 

de competência envolve atributos que extrapolam o mero desempenho técnico e está mais 

ligado a uma dimensão subjetiva e cognitiva do indivíduo que deve se mostrar capaz de 

abstrair conhecimentos práticos e teóricos, incorporar valores e atitudes. Em outros termos, 

com capacidade ampliada para avaliar e intervir. 

A noção de competência se insere, enquanto princípio norteador, nas atuais 

políticas de educação/qualificação profissional e trabalho e geração de renda, pois ela 

adquire relevância nesse contexto de intensas mudanças produtivas e organizacionais. 

Nas palavras de Sousa e Pereira (2006, p. 81): 

A noção de competência, subliminar ou explícita nessas políticas, coloca-se como 
uma atualização da noção de qualificação profissional frente às novas demandas do 
capital. Situa-se, portanto, como resultado de um elo entre aprendizado formal e a 
experiência adquirida no próprio exercício laboral, o que envolve, além do domínio 
de tarefas e operações, conhecimentos, habilidades sociais e intelectuais, atitudes e 
comportamentos requisitados em determinadas áreas de trabalho ou setores da 
economia. 

Assim, a noção de competência é parte integrante dessa lógica que orienta a 

estratégia de recomposição das relações entre capital e trabalho, possuindo, portanto, 

dimensões político-ideológico e culturais relevantes. 

Outra noção presente nesse contexto de desestruturação das relações de 

trabalho, realçadas pela precarização dos empregos, informalidade e desemprego, diz 

respeito à questão do empreendedorismo acompanhada da ascensão da cultura do 

autoemprego em suas variadas formas (cooperativismo, associativismo e economia 

solidária).  

O cooperativismo e o associativismo são formas seculares de produção e 

organização das relações de trabalho, e atualmente se colocam como alternativas ao 

contemporâneo processo de desemprego e exclusão social. A economia solidária também 

aparece nesse processo com práticas referenciadas na propriedade coletiva e associada.  

Contudo, essas duas formas são apropriadas pelo capital e revestidas de outros 

sentidos, assumindo novo papel nesse contexto de recrudescimento das relações de 



 

 

                  

trabalho. Como afirma Pochmann (2011, p.71) há a revitalização de distintas formas de 

trabalho autônomo: 

Com isso, houve a ampliação dos negócios no Brasil associados a 
empreendimentos de natureza formal cooperativa e empresas sem mais a presença 
de empregados (unipessoais). Ou seja, a conversão de empresas de assalariamento 
em empreendimentos travestidos de cooperativas devido à possibilidade de 
contratação de mão de obra sem custos sociais e trabalhistas, assim como a 
transformação de antigos empregados assalariados em empreendedores de si 
próprios com menores custos de contratação pelas empresas. 

A noção de empreendedorismo é incorporada nas propostas governamentais de 

geração de trabalho e renda como observado no Programa Mulheres Mil, pois o mesmo traz 

também como objetivo: “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” 

(BRASIL, 2014, p.26). 

O empreendedorismo não é uma invenção do capitalismo, mas ganhou relevo no 

contexto contemporâneo. Para Munhoz et al (2008) o capital passa a disseminar a ideia de 

que os trabalhadores podem, autonomamente, encontrar novos meios de aquisição de 

renda, seja por atividades freelancers ou por empreendimento próprio. 

Assim, a cultura do autoemprego, seja como realidade concreta, seja como 

ideologia, se realiza por conta própria e passa a compor e dar coerência ao mundo de 

subjetividades coletivas presentes na reestruturação capitalista. 

A retomada do empreendedorismo no contexto neoliberal, simultaneamente ao 

desassalariamento sem precedentes da classe trabalhadora, só podem ser entendidos se 

partimos do pressuposto de que é um elemento importante da ideologia no mundo 

capitalista contemporâneo, pois há imposição de um conjunto de ideias, valores e 

comportamentos, formulados a partir dos interesses de um grupo social relevante, 

claramente direcionado para a manutenção de relações de dominação/exploração (ALVIM et 

al, 2012). 

No Brasil a proporção de homens e mulheres empreendedores/as em estágio 

inicial se aproximou a 50,7% e 49,3%, respectivamente, em 2010, conforme dados extraídos 

da pesquisa realizada pela GEM-Brasil (Global Entrepreneurship Monitor) (COSTA, 2012).  

Contudo, o aumento da participação das mulheres brasileiras em atividade 

empreendedoras não assegura que se trate de um trabalho com remuneração adequada e 

contínua, exercido em condições de autonomia e equidade e com garantias trabalhistas 

efetivas. Para Bulgavoc et al (2010, p. 338), “o crescimento da participação da mulher nessa 

atividade é uma característica do empreendedorismo dos países pobres ou em 

desenvolvimento”. 



 

 

                  

É possível refletir que essas práticas de empreendedorismo vêm crescendo em 

países pobres ou em desenvolvimento, como o caso do Brasil, pois nesses países, o 

contexto de pobreza e exclusão social é agravado com o processo de reordenamento do 

capital, e as atividades empreendedoras apresentam-se como alternativas de sobrevivência 

e inserção no mercado de trabalho. Isso se dá principalmente para o segmento feminino, 

pois a pobreza e a desigualdade se expressam de maneira mais contundente devido à 

posição social, econômica e histórica que as mulheres ocupam na sociedade.  

O fato das tarefas domésticas ainda aparecerem como de responsabilidade 

feminina, faz com que por meio do autoemprego elas tentem amenizar o conflito entre a vida 

familiar e a vida profissional (Bulgacov et al, 2010). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Podemos depreender a partir da aproximação com o objeto de estudo que os 

tipos de cursos oferecidos às mulheres, e a possibilidade que estes têm de auxiliá-las na 

sua inserção no mundo do trabalho, situam-se numa perspectiva do já tradicionalmente 

pensado em termos de geração de renda para o segmento feminino, bem como na acepção 

dos espaços a serem ocupados por elas historicamente, marcados pelo patriarcado e pela 

divisão sexual do trabalho. 

Conforme a afirmação de Yannoulas (2003, p. 48):  

Na sociedade capitalista moderna, o trabalho feminino remunerado integrou-se a 
uma divisão sexual horizontal do mercado de trabalho, segundo a qual as mulheres 
concentram-se em um determinado setor de atividade (em função das 
características atribuídas culturalmente às mulheres, através da identidade feminina 
predominante na época considerada). Suas ocupações têm em comum o fato de 
serem derivadas das funções de reprodução social e cultural, tradicionalmente 
desempenhadas pelas mulheres. Quando não, são extensões diretas da 
domesticidade, requerem qualidades muito estimuladas na socialização das 
meninas (paciência, docilidade, meticulosidade, delicadeza etc.), por exemplo, nas 
linhas de montagem da indústria eletromecânica. 

As qualificações profissionais ofertadas no Programa Mulheres Mil se inserem no 

setor de serviços e estão moldadas pelo tradicional papel feminino na esfera da reprodução, 

caracterizado na responsabilidade das atividades relacionadas ao preparo de alimentos, ao 

cuidado com a casa, com os filhos, maridos e companheiros. Nesse setor, aparecem com 

maior concentração as atividades de tempo parcial, segmentadas, com contratos de 

trabalho por tempo determinado e trabalhos em domicílios, e ainda baixas remunerações. 

Ainda como aponta Yannoulas (2003), a segmentação ocupacional no Brasil é 

das mais acentuadas, concentrando-se o trabalho das mulheres em poucas atividades do 

setor de serviços: serviços pessoais, administração pública, saúde, ensino, serviços 

comunitários, comunicações. 



 

 

                  

Percebemos ainda que no programa há o incentivo a formas de 

empreendedorismo, tão propugnadas no atual contexto de organização do trabalho e das 

relações sociais, onde as mulheres possam equilibrar tais responsabilidades com a 

perspectiva profissional, o que se torna funcional à ordem vigente representada no já citado 

tripé machismo-racismo-capitalismo. 
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