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RESUMO 
 

 
Desde os primórdios da humanidade, a cooperação exerce um papel muito 
importante nas sociedades, tanto que no século XIX é criada a doutrina 
cooperativista de forma institucionalizada. Ainda que o surgimento do 
cooperativismo tenha ocorrido em pleno período industrial, foi nas comunidades 
rurais onde esse movimento mais se disseminou. De outra parte, como é sabido, as 
mulheres foram as pioneiras em praticar a agricultura. Entretanto, com o passar do 
tempo esse protagonismo foi se perdendo, destacando-se a figura masculina nesse 
processo. Inserido nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo 
de caso sobre as reais possibilidades de participação e o reconhecimento, bem 
como, das dificuldades operativas de inserção das mulheres rurais na cooperativa 
agropecuária Coperforte (Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste 
Ltda). A metodologia do trabalho consistiu de uma pesquisa bibliográfica sobre o 
tema e aplicação de um roteiro de questões para três categorias de mulheres 
cooperativadas: gestão, produção e participação indireta. Os resultados apontam 
que, muito embora, o percentual de participação feminina nas instancias de gestão e 
produção sejam inferiores a taxa de presença masculina, as mulheres rurais 
exercem um papel estratégico no desenvolvimento da Cooperativa. Mesmo que as 
participações ainda sejam desiguais, as mulheres estão em um processo de 
ampliação da sua autonomia, para isso os princípios cooperativistas contribuem 
positivamente. 
 
Palavras-chave: Cooperativismo. Participação. Mulheres rurais. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 
From the beginnings of humanity, cooperation plays a very important role in 
societies, so much so that in the 19th century the cooperative doctrine was 
institutionalized. Although the emergence of cooperativism occurred in the middle of 
the industrial period, it was in rural communities that this movement spread more 
widely. On the other hand, as is well known, women were the pioneers in practicing 
agriculture. However, over time this role was lost, highlighting the male figure in this 
process. In this context, the objective of this work was to carry out a case study about 
the real possibilities of participation and recognition, as well as the operational 
difficulties of insertion of rural women in the Coperforte Cooperative (Cooperativa 
Regional dos Assentados da Fronteira Oeste Ltda). The work methodology consisted 
of a bibliographical research on the theme and application of a questionnaire for 
three categories of cooperative women: management, production and indirect 
participation. The results indicate that, although the percentage of female 
participation in management and production instances is lower than the male 
presence rate, rural women play a strategic role in the development of the 
Cooperative. Even though the participations are still uneven, women are in a process 
of expanding their autonomy, for which cooperative principles contribute positively. 
 
 

Key words: Cooperativism. Participation. Rural Women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a origem da cooperação remonta a pré-história, quando os seres 

humanos necessitavam trabalhar coletivamente na busca por alimentos, pesca ou 

caça, na construção de suas moradias, enfrentando os obstáculos impostos na sua 

relação com a natureza, para manter à sua sobrevivência e da sua família. 

As mulheres desempenhavam os papéis de preparo dos alimentos, 

realizavam os afazeres da casa e eram as responsáveis em cuidar dos filhos. Elas 

ainda realizavam a prática de lançar as sementes dos frutos coletados na terra, 

dando origem à agricultura. Por serem mais cuidadosas, ganharam destaque nessa 

prática. De acordo com Oliveira (2005) pode-se inferir que a descoberta da 

agricultura reforçou essa associação que vincula simbolicamente a fertilidade da 

terra à fecundidade feminina. Antigamente as mulheres eram valorizadas pelo fato 

de serem responsáveis pela geração da vida, incumbindo a elas a missão de criar e 

praticar os cuidados necessários para com os filhos e a família. 

 A articulação do gênero ocorre em torno de duas esferas, a produtiva 

(homem) e a reprodutiva (mulher), essas esferas indicam as posições e os papéis 

atribuídos a ambos os sexos (FARIA, 2005). 

Nos primórdios, a economia rural foi marcada pela divisão sexual do trabalho. 

Os homens estavam associados às atividades econômicas que geravam renda, 

enquanto as mulheres desenvolviam as atividades voltadas para o autoconsumo 

familiar, com baixa remuneração (BUTTO, 2011). O trabalho da mulher é 

considerado como uma mera extensão dos cuidados dos filhos e dos demais 

membros da família, sendo visto como uma ajuda. 

Desta forma ocorre a valorização social do homem enquanto “chefe de 

família”, responsável pela reprodução de seus “dependentes”. Enquanto o trabalho 

da mulher é visto como secundário, onde a sua remuneração também é apenas uma 

“ajuda” a composição do orçamento familiar. O trabalho pode ser reconhecido em 

função de quem o realiza – são “leves” as atividades executadas pela mão-de-obra 

feminina e infantil. Esta classificação também está associada a diferentes 

remunerações - maior para o trabalho “pesado” e menor para o “leve”, mesmo que 

ambos demandem o mesmo número de horas ou esforço físico.  
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O trabalho atribuído às mulheres é cansativo, mas não pesado, o que 

determina a remuneração ou que é trabalho leve ou pesado, é o sexo do 

trabalhador, as variações de exploração da terra e a posição que seus realizadores 

ocupam na hierarquia familiar (PAULILO, 1987).  

 

Segundo Marcone (2009, p. 30):  

 
As mulheres representam a maioria da força de trabalho empregada na 
lavoura e produzem a maior parte dos recursos alimentícios (60-70%) 
gastos nos países em desenvolvimento e nas economias de transição, no 
entanto possuem menos de 2% das terras cultiváveis, recebem somente 1/3 
da renda mundial e dificilmente são consideradas pelas estatísticas oficiais 
nacionais. 

 

Conforme Burg (2005), as mulheres exercem uma gama de atividades muito 

diversificada, na propriedade rural.  

 

De um modo geral, as mulheres estão presentes tanto nos trabalhos ligados 

à esfera da reprodução, quanto nos relativos à produção. Além das 

atividades que desempenham em todas as etapas do processo produtivo 

agrícola, elas atuam de maneira equivalente no manejo dos animais, 

incluindo a ordenha e o processamento do leite e a criação de pequenos 

animais. Somam-se a esses os afazeres domésticos, que se estendem ao 

quintal, além dos cuidados com a horta e o pomar (BURG, 2005, p. 36). 

Até meados da década de 1970, as diferenças entre homens e mulheres 

eram explicadas por diversas visões: a religiosa, a partir do catolicismo, identificando 

a mulher como subproduto do homem, porque teria sido construída a partir da 

costela de Adão; a biológica, definindo a mulher como inferior ao homem do ponto 

de vista da força física e das diferenças sexuais; e a econômica, que confere ao 

homem o espaço da produção e o papel de responsável pela sustentação da família 

(provedor) e a mulher o espaço familiar com o papel de reprodutora cultural, 

biológica e da força de trabalho, todas elas, definindo características e hábitos, 

costumes e valores próprios das mulheres e dos homens (MMC/BRASIL, 2004). 

Todas estas visões acabam conferindo uma identidade e um papel social para 

homens e mulheres, legitimando como natural a inferioridade feminina, a exploração, 

a dominação a discriminação e a violência dos homens para com as mulheres. No 

meio rural brasileiro, somente a partir de 1980, a produção realizada pela mulher foi 

considerada geradora de valor e ela passou a ser identificada como trabalhadora 

rural ou agricultora (BURG, 2005). 
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A igualdade entre homem e mulher é tanto uma questão de direitos humanos 

quanto uma pré-condição para um desenvolvimento social, econômico, sustentável e 

centrado nas pessoas (MARCONE, 2009).  

Segundo Santos (2014), cooperação ou associação solidária existe desde a 

pré-história, onde os primeiros habitantes realizavam trabalhos coletivos para sua 

sobrevivência, porém, o cooperativismo surge no ambiente capitalista do século XIX. 

Conforme Leal; Cotrim (2013, p. 398): 
 

O cooperativismo é uma doutrina que surgiu como forma de organização 
social para a solução de problemas econômicos. O movimento 
cooperativista surge em 1844 em Manchester, Inglaterra, com os pioneiros 
de Rochdale, onde 28 operários (27 homens e uma mulher), na sua maioria 
tecelões, fundaram a primeira cooperativa moderna (Sociedade dos Probos 
de Rochdale) que forneceu a base do cooperativismo, pelo modelo que 
adotaram. Paralelo ao surgimento do cooperativismo, iniciou-se 
mundialmente um movimento, por ocasião da Revolução Industrial, que 
gerou mudanças nas opções tradicionais de trabalho e por consequência 
disso outros atores foram inseridos no mercado de trabalho, inclusive as 
mulheres. A participação feminina no mercado de trabalho ocorreu de forma 
gradual e progressiva, até chegarmos aos dias de hoje, onde a mulher tem 

importante participação em vários ramos da economia. 
 

Do ponto de vista conceitual da OCB, “cooperativa é uma sociedade de, pelo 

menos, vinte pessoas físicas, unidas pela cooperação e ajuda mútua, gerida de 

forma democrática e participativa, com objetivos econômicos e sociais comuns, 

cujos aspectos legais e doutrinários são distintos de outras sociedades” (SEBRAE, 

2009, p. 8). A cooperativa é o organismo técnico econômico e financeiro sob 

administração coletiva, que mantém nas mãos dos trabalhadores toda gestão e 

risco, destinando para a sociedade global todo valor agregado, após ter pagado o 

juro. As cooperativas compõem um sistema com as características de associação e 

empresa, porém são organizadas por pessoas comuns, com os mesmos objetivos, 

que participam de forma democrática nas decisões e dividem os prejuízos e lucros 

da organização. 

O último Censo Global do Cooperativismo, realizado em 2017 pela ONU, 

apontou a existência de mais de 2,6 milhões de cooperativas em todo o mundo, 

somando mais de 1 bilhão de membros e clientes. Esse estudo também indica mais 

de 12,6 milhões de postos de trabalho gerados por empreendimentos cooperativos. 

Sendo que esse número não inclui as 982.400 cooperativas agrícolas da China, 

cujos dados sobre emprego não estavam disponíveis na época da pesquisa. 
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O Censo Global do Cooperativismo ainda destaca que a França é o país com 

maior número de cooperados (membros e clientes), mas a Nova Zelândia é o país 

com maior geração de empregos cooperativos. 

Entre os ramos cooperativos, as agropecuárias são as que mais se destacam 

em número de cooperativas (mais de 1 milhão), enquanto as cooperativas 

financeiras são as que reúnem maior quantidade de membros (mais de 700 

milhões).  

 

Figura 1 - Mapa ilustrativo sobre a incidência do Cooperativismo nas regiões 

brasileiras 

 

 

Fonte: https://www.oseudinheirovalemais.com.br/o-cooperativismo-em-cada-regiao-do-brasil/ 
 

Em todo o Brasil, são mais de 10 milhões de associados a cooperativas, há 

mais de 6800 instituições cooperativas no país, 372 empregos são gerados pelas 

cooperativas. Destaca-se com a maior cooperativa social (de saúde) do planeta, a 
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Confederação Nacional das Cooperativas Médicas Unimed do Brasil. As mulheres 

representam 40 % do total de cooperados no país. 

Na região Sul há 907 cooperativas (13,63%), totalizando 5.666 milhões de 

associados (42,94%), gerando 52% do total de empregos. São 198.445 vagas 

(SICOOB, 2019). O cooperativismo é responsável por quase 11 % do Produto 

Interno Bruto (PIB) agropecuário brasileiro. 

O cooperativismo, como estratégia de desenvolvimento rural pode ser uma 

ferramenta de visibilidade feminina e inserção das mulheres nos espaços de decisão 

e poder, por ser uma doutrina que tem como valores a ajuda mútua, a 

responsabilidade, a democracia, a igualdade, a equidade e a solidariedade. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

É notório que existe uma disparidade entre a participação masculina e 

feminina nos espaços sociais. De outra parte, os valores cooperativistas remetem à 

equidade entre homens e mulheres. Não obstante, por meio de pesquisas realizadas 

sobre a pouca participação das mulheres no Cooperativismo, buscou-se através 

desta monografia responder as seguintes questões voltadas à Cooperativa 

estudada: a) Quais são os aspectos relacionados aos ideais cooperativistas, que 

estão presentes na trajetória de vida das mulheres rurais? b) Quais são os 

elementos individuais e coletivos que possibilitam ou dificultam a participação 

feminina na Cooperativa? c) Que papéis as mulheres desempenham na 

Cooperativa? d) Qual o nível de participação das mulheres na gestão da 

Cooperativa (COPERFORTE)? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo acerca das reais 

possibilidades de participação, contribuição e reconhecimento das mulheres na 

Coperforte.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Valorizar a trajetória e compreender as razões que motivam e inibem as 

mulheres a participar da Cooperativa. 

 Verificar o papel desempenhado pelas mulheres nas distintas instâncias da 

Cooperativa. 

 Averiguar na trajetória de vida das mulheres assentadas aspectos 

relacionados aos ideais cooperativistas; 

 Identificar os elementos individuais e coletivos que possibilitam ou dificultam a 

participação feminina na prática cooperativista. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

O presente trabalho aborda a importância das mulheres rurais e da sua 

participação, seja como dona do lar, produtora, gestora entre suas múltiplas funções. 

Sua contribuição será de grande relevância para a Universidade e para a sociedade, 

que deve oportunizar espaços de debates e inclusão das mulheres, reconhecendo-

as como guerreiras que lutam por seus direitos, em busca de melhores condições de 

vida para sua família e o reconhecimento da figura feminina por suas capacidades, 

sendo vista como protagonista, aquelas que atuam e estão à frente de seu tempo. 

Um grande ensinamento que levarei comigo, é do papel da nossa Instituição 

que busca dar visibilidade as populações que ainda são marginalizadas ou 

enfrentam preconceitos na sociedade, por isso escolhi valorizar o papel da mulher, 

em especial a camponesa, que luta para defender sua terra, sua história e supera as 

muitas barreiras que surgem em seu caminho com coragem e determinação. 

Através deste trabalho será possível observar que o cooperativismo e 

mulheres, são importantes aliados ao desenvolvimento rural e como esse tema: A 

participação das mulheres na Coperforte pode incentivar e proporcionar uma nova 

alternativa de renda e destaque social para as mesmas.  

Esse trabalho está composto por seis seções, começando pela introdução, 

problema de pesquisa e justificativa; a segunda traz o referencial teórico que aborda 

a história do Cooperativismo, a participação e gestão das cooperativas, e o 

protagonismo das mulheres rurais. A terceira seção aborda os objetivos geral e 

específico de realização desta pesquisa. A quarta seção refere-se aos 
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procedimentos metodológicos utilizados e o universo de análise investigado. Na 

quinta o enfoque são os resultados e discussão que envolve a cooperativa estudada 

e a trajetória das mulheres cooperativadas, suas perspectivas futuras com relação à 

inserção e maior participação das mulheres não apenas no Cooperativismo, mas 

também nos demais espaços sociais. Na sequência para finalizar são apresentadas 

as considerações com base nos resultados deste estudo.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nessa seção serão apresentados os resultados da pesquisa sendo esses 

divididos em três itens: histórico do cooperativismo; participação das mulheres em 

cooperativas e protagonismo das mulheres rurais.  

 

2.1 HISTÓRICO DO COOPERATIVISMO 

 
A forma de organização cooperativista instituída em Rochdale (Inglaterra), no 

ano de 1844, chega ao Brasil em meados do século XX, quando o contexto político e 

econômico nacional, defrontado pelos imigrantes, estimulou sua implantação. Com o 

tempo esta forma de organização é reconhecida e incentivada pelo governo, devido 

sua importância econômica-social. Mobilizando assim, particularidades do 

cooperativismo brasileiro frente ao europeu.  

Não se sabe ao certo quando esses estrangeiros mobilizaram o início da 

primeira organização cooperativa nacional (ALVES, 2003 apud GONÇALVES, 

2003). Porém, o OCB (2014) afirma que a primeira cooperativa em território 

brasileiro surge em Minas Gerais, no ano de 1889, denominada Sociedade 

Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Já a Sicredi 

(2011) afirma que a primeira cooperativa no Brasil nasce em 1887, denominada 

Cooperativa de Consumo dos Empregados da Companhia Paulista, em Campinas 

(São Paulo). Atualmente, são desenvolvidas no Brasil 13 ramos de cooperativismo: 

agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, 

mineral, produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer (OCB, 2017). 

O ramo de cooperativas que mais se destaca é o agrícola, o qual se encontra 

em um patamar acima dos demais segmentos. Isto ocorre devido ao histórico perfil 

agrário exportador brasileiro, que possibilita a expansão do movimento no ambiente 

rural nacional.  

As cooperativas são organizações entre as economias particulares dos 

cooperados, de um lado, e o mercado, de outro, aparecendo como estruturas 

intermediárias, formadas em comum.  

O objetivo de uma cooperativa é a prestação de serviços a seus associados, 

ou seja, “o trabalho”, e não o lucro, como em uma firma de capital. 
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A empresa cooperativa é dirigida por um órgão máximo de gestão, que é a 

assembleia geral, onde cada associado tem direito a um único voto, 

independentemente de sua participação no capital da sociedade. 

A participação no capital da sociedade dá-se através da subscrição de 

quotas-partes pelo produtor rural no ato de sua associação na cooperativa. Essas 

quotas-partes não são negociáveis, como ações de uma empresa; portanto, não é 

possível vendê-las a terceiros estranhos à sociedade. 

A assembleia geral escolhe obrigatoriamente um conselho fiscal, composto de 

três membros e três suplentes, e um conselho de administração, respectivamente 

responsáveis pela fiscalização dos atos administrativos na sociedade e pela própria 

administração da empresa coletiva. 

 O sistema cooperativista no Brasil é representado por organizações 

estaduais, as Organizações das Cooperativas Estaduais (OCEs), e, em nível 

nacional, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Em nível internacional, 

a OCB é filiada à Organização das Cooperativas Americanas (OCA), e esta à 

Aliança Cooperativa Internacional (ACI). 

De acordo com a Aliança Cooperativa Internacional (ACI, 2015), as 

cooperativas podem ser definidas como “associações autônomas de pessoas unidas 

voluntariamente para atender às suas necessidades e aspirações econômicas, 

sociais e culturais comuns por meio de um empreendimento coletivo e gerido de 

forma democrática”. 

As cooperativas são classificadas de acordo com seus objetivos sociais, 

como: de consumo, agropecuárias, de trabalho, de crédito etc. 

Assim as cooperativas de consumo têm como objetivo facilitar o ato de 

consumo de seus associados, comprando bens em quantidade e vendendo a preços 

mais acessíveis; as cooperativas de crédito têm por objetivo, como: aglutinar a 

poupança de seus associados e possibilitar a obtenção de empréstimos financeiros 

em condições privilegiadas; as de trabalho têm por objetivo de facilitar o trabalho e a 

prestação de serviço de seus associados; e assim respectivamente. 

As cooperativas também são classificadas por sua estrutura como; singulares, 

centrais (ou federações) e confederações. As singulares são aquelas compostas por 

associados; as centrais ou federações são aquelas compostas não por associados, 

mas por uma série de cooperativas singulares; e as confederações são aquelas 

compostas por centrais ou federações. 
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Como por exemplo, a cooperativa singular dos produtores de leite é aquela 

que recebe e resfria o leite de seus associados, comercializando o leite 

pasteurizado. A cooperativa central é aquela que recebe o leite resfriado de uma 

série de cooperativas singulares e produz iogurtes, queijos finos e outros produtos 

que necessitam de uma estrutura agroindustrial maior. E a confederação das 

cooperativas centrais de laticínios representa todo este sistema em nível nacional, 

influenciando nas políticas específicas do setor (BIALOSKORSKI NETO, 2014). 

 

2.1.1 Cooperativismo no Rio Grande do Sul 

 

Conforme Ruiz (1982) o cooperativismo surgiu em terras americanas por meio 

da República dos Guaranis e se espalhou chegando ao Rio Grande do Sul, onde as 

famílias que viviam em meio à guerra, eram orientadas pelos jesuítas espanhóis, 

para realizar o trabalho cooperativo, devido às suas necessidades para obter 

alimentos e demais produtos, um necessitava da ajuda do outro, pena que essa 

experiência social, política e econômica não resistiu à pressão dos interesses dos 

portugueses e espanhóis e fracassou. 

O Rio Grande do Sul destacou-se como o pioneiro no Cooperativismo 

moderno no país, visto que tentativas anteriores no Rio de Janeiro (1890), no 

Maranhão (1891) e em Pernambuco (1894), entre outras, não obtiveram sucesso e 

acabaram fracassando. 

A ideia de cooperativismo chegou ao Rio Grande do Sul através dos 

imigrantes europeus, alemães e italianos, a partir do século XIX. Experiências 

concretas surgem na região colonial alemã do RS com a implantação das Caixas de 

Crédito Rural. Em 1902, por iniciativa do Padre suíço Theodor Amstadt, foi fundada a 

primeira Caixa Rural Cooperativa, em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Através 

da militância do Pe. Amstadt, outras cooperativas de crédito se constituíram na 

região colonial (RUIZ, 1982).  

Em 1911 foi fundada a Cooperativa Agrícola de Caxias, sob a liderança do 

italiano Stéfano Paterno, técnico trazido pelo governo do RS para organizar os 

vitivinicultores em cooperativa, para eliminar intermediários e garantir a qualidade do 

vinho no grande centro consumidor- São Paulo (RUIZ, 1982). 

Nos últimos anos as cooperativas do Rio Grande do Sul cresceram em nosso 

Estado e no País. Em 2017, alcançou R$ 43 bilhões de faturamento nos 13 ramos 
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de atividades, incremento de 4,3% em relação ao período anterior, em especial nos 

ramos agropecuário, crédito e saúde. Por serem sociedades constituídas por 

pessoas, e não por capital financeiro, as cooperativas constroem e projetam seus 

investimentos numa proposta de crescimento com base na mútua colaboração 

(OCB, 2017). 

As sobras geradas pelas cooperativas aumentaram 21,97% em relação ao 

período anterior e chegou a R$ 1,8 bilhão, o que evidencia a eficiência econômica 

de nosso setor. Em relação aos associados, chegamos em 2,8 milhões de pessoas, 

o que corresponde a 74,3% da população gaúcha envolvida com o cooperativismo. 

Outro aspecto que queremos demonstrar, com muito orgulho, são os 61,8 mil 

empregos diretos gerados pelas cooperativas de nosso Estado (OCERGS, 2018). 

O Rio Grande do Sul concentra 78% das cooperativas ligadas aos ramos: 

Agropecuário, Crédito, Transporte e Saúde. São 426 cooperativas no estado, com 

2,8 milhões de associados, e 61,8 mil empregados no ramo cooperativo (OCERGS, 

2018). 

 
Quadro 1 - Relação da quantidade de cooperativas, presentes no Rio Grande do Sul 
e suas principais atividades agrícolas. 
 

Número de Cooperativas Principais atividades 

62 Grãos 

42 Laticínios 

41 Insumos 

44 Varejo 

30 Hortifruticultura 

13 Proteína Animal 

11 Vitivinicultura 

2 Outros 

2 Lã 

10 Representação 

Fonte: Sescoop/RS (2018). 

 

Atualmente as cooperativas agropecuárias formam o segmento 

economicamente mais forte do cooperativismo gaúcho. As 128 cooperativas 

congregam 333,4 mil produtores associados e empregam diretamente 35,9 mil 

trabalhadores. Operam em diversas áreas de negócios e prestam diversos serviços 
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aos produtores associados, que vai desde assistência técnica, social e educacional 

até o fornecimento de insumos, recebimento, armazenamento, industrialização e 

comercialização da produção (OCERGS, 2018). 

As principais cadeias do agronegócio no RS que contam com a atuação das 

cooperativas são: grãos (soja, trigo, milho, arroz, entre outros cereais), laticínios 

(leite e seus derivados), proteína animal (suínos, aves e bovinos), hortifrutigranjeiros 

(maçã, cítricos, morango, hortaliças, cebola), vitivinicultura (uva e seus derivados), 

lanifício (lãs e seus derivados). Algumas cooperativas realizam mais de uma 

atividade. 

 

2.2 PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES EM COOPERATIVAS 

 

Segundo Bordenave (1994), a palavra participação refere-se a “fazer parte de 

algum grupo ou associação”, ou “tomar parte numa determinada atividade”, ou, 

ainda, “ter parte num negócio”. 

Participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte. Existe a participação 

passiva e ativa, a distância entre o cidadão inerte e o cidadão engajado Algumas 

pessoas sentem “ser parte” da organização, isto é, se consideram como “tendo 

parte” nela e lhe dedicam sua lealdade e responsabilidade. Outras, embora muito 

ativas, talvez levadas pelo seu dinamismo natural, não professam uma lealdade 

comprometida com a organização e facilmente a abandonam. A democracia 

participativa seria então aquela em que os cidadãos sentem que, por fazerem parte 

da nação, tem parte - cada qual em seu ambiente - na construção de uma nova 

sociedade da qual se sentem parte. 

O ser humano participa nos grupos primários, como a família, o grupo de 

amizade ou de vizinhança, e participa também dos grupos secundários, como as 

associações profissionais, sindicatos, empresas. Participa ainda dos grupos 

terciários, como os partidos políticos e movimentos de classe. 

A participação nas cooperativas tanto com sócios produtores quanto a sua 

gestão é composta pela presença de mais homens, ainda predomina a desigualdade 

de gêneros nesse sentido, porém as cooperativas ligadas ao Movimento dos 

Assentados da Reforma Agrária estão no processo de ampliação do número de 

mulheres (LEAL; COTRIM, 2013). 
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A falta de aceitação da inclusão e atuação das mulheres na sociedade, são 

denominadas desigualdades de gênero, porém a relação de desvalorização das 

atividades desenvolvidas pelas mulheres, caracteriza-se como um trabalho invisível. 

Esse trabalho invisível é em geral identificado como as tarefas do lar, enquanto as 

atividades realizadas pelos homens se restringem ao trabalho “fora da casa” 

(HEREDIA, 2006).  

Estudos realizados por Costa (1998); Brumer (2004); Burg (2005) evidenciam 

as mulheres voltadas aos muitos afazeres do lar, e por isso acabam deixando de 

lado a vida na cooperativa e nos demais espaços sociais. Muitas mulheres 

continuam com esta responsabilidade no lar, onde, algumas vezes recebem ajuda 

dos maridos, porém elas devem buscar autonomia com relação as suas atividades e 

aos seus direitos sociais, diante do mundo moderno. Observa-se que há pouca 

participação das mulheres nas cooperativas, seja como associada, como diretora ou 

líder de grupo, onde na maioria das vezes são os homens que ocupam essas 

posições (ANDERSSON, 2015).  

Segundo as entrevistadas são os homens que apresentam a maior 

participação na Cooperativa quando há assembleias e reuniões, pois o direito ao 

voto é dado apenas ao sócio ou seu representante legal (COPERFORTE, 2002). 

Também na maioria das vezes são homens que vão até a Coperforte para receber o 

pagamento da produção ou para adquirirem insumos e benfeitorias para a sua 

propriedade.  

As cooperativas ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 

lutam pela igualdade de gênero, isso significa maior participação e destaque das 

mulheres em todos os espaços da sociedade (COPERFORTE, 2002). 

Daller (2010) se posiciona mencionando que a mulher vem tomando espaço, 

aos poucos, em ambientes que por muito tempo pertenceram ao mundo masculino. 

Estas vêm ocupando posições dominantes nas empresas e nos lares, onde sempre 

houve muita divisão sexual do trabalho, visto ser isto uma herança cultural, e a 

sociedade atual exige estas mudanças, sendo uma tendência aumentar a 

participação feminina principalmente nas cooperativas.  

Flaviano (2018) relata que as mulheres camponesas na atualidade estão 

sendo reconhecidas como produtoras também vêm atuando como gestoras na 

Cooperativa, onde orientam outras pessoas nas atividades diárias, são responsáveis 
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pela compra de insumos, pela venda, controle financeiro e possuem um papel muito 

importante nas tomadas de decisões para o bom funcionamento da mesma. 

Segundo a OCB (2010); Flaviano (2018) a inclusão das mulheres em 

organizações cooperativas procura promover a solidariedade, a responsabilidade 

social, e a igualdade de gênero, considerados princípios fundamentais em que se 

baseiam às suas ações. 

Conforme a Organização das Nações Unidas (2015) promover a igualdade 

de gênero e o empoderamento feminino é um dos objetivos para o desenvolvimento 

sustentável, visando alcançar à igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 

e meninas no mundo. 

 

2.3 PROTAGONISMO DAS MULHERES DO CAMPO  

 

O homem sempre foi visto como o responsável pela manutenção e sustento 

de sua família, pela força de trabalho desempenhada em suas atividades braçais, 

principalmente na agricultura a figura masculina sempre ganhou destaque, por estar 

à frente de suas produções. Antigamente a ideia de existirem mulheres agricultoras, 

não era reconhecida, pois elas eram vistas como o sexo frágil e o seu papel era ser 

a cuidadora do lar (filhos e esposo) e realizar os afazeres domésticos. As mulheres, 

por muito tempo fizeram parte de um contexto opressor e explorador, porém em 

meio às lutas enfrentadas deixam sua marca e determinam o seu papel na 

sociedade (COSTA, 1998). 

Conforme LEAL; COTRIM, 2013 apud CARRASCO 2012, o feminismo 

contrapõe a antiga dicotomia público/privado, proposta pela ideologia patriarcal, 

segundo a qual a sociedade está dividida em duas esferas separadas em princípios 

antagônicos: uma atribuída aos homens e outra às mulheres. Nessa proposta, há 

uma ambiguidade entre as definições de público e privado que faz com que o 

privado seja confundido com pessoal e que o público se contraponha ao privado e 

ao doméstico.  

Ou seja, a existência de um princípio público (masculino), ligado ao social, ao 

político e ao econômico, com base em critérios de êxito, poder e direitos de 

liberdade. E outro princípio privado ou doméstico (feminino), ligado ao lar, com base 

nos laços afetivos e sentimentos, sem qualquer ideia de participação social, política 



26 
 

ou produtiva e relacionado diretamente com as necessidades subjetivas das 

pessoas. 

Conforme Costa e Marin (2018), a trajetória pela igualdade de gênero no 

campesinato no Rio Grande do Sul é marcada por inúmeras lutas e resistência 

coletiva das mulheres, em busca de acesso às politicas públicas, autonomia como 

camponesa e enfrentamento a dominação masculina que está presente em diversos 

espaços sociais. O caminho de luta das mulheres rurais no RS ganha destaque 

através da organização de movimentos sociais, como o Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais do RS (MMTR-RS), Movimento das Mulheres Camponesas 

(MMC) e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que trabalha com 

as questões de gênero nos assentamentos, onde são desenvolvidas conversas e 

ações para fortalecer o grupo como um todo, para que cada um tenha a sua 

contribuição buscando o bom funcionamento e crescimento coletivo. 

A superação da subordinação das mulheres rurais tem sido objeto da ação 

política dos movimentos de mulheres e da auto-organização de mulheres em 

movimentos sociais mistos (BUTTO, 2011). Entre as décadas de 80 e 90, as 

principais reivindicações eram em torno dos direitos igualitários à terra na reforma 

agrária, acesso aos direitos sociais (especialmente à previdência social) e ao seu 

reconhecimento como agricultoras, participando de forma igualitária das políticas 

públicas da agricultura familiar e da Reforma Agrária. 

Conforme Lovatto (2010) ao falar da condição da mulher camponesa é 

impossível não relembrar e valorizar as conquistas obtidas pelos grupos de 

mulheres nos movimentos sociais, compostos pelas agricultoras, as quais acabaram 

modificando a sua história e da própria sociedade através das lutas que travaram a 

partir de 1980. Duas importantes conquistas foram o direito das mulheres à terra, 

com a obrigatoriedade da titulação em nome do casal ou em nome da mulher chefe 

de família, garantindo o direito das mulheres solteiras ou chefes de família a serem 

beneficiárias da reforma agrária. 

As mulheres destacam-se através das suas capacidades de organização e 

mobilização, por isso estão sempre buscando o desenvolvimento e o crescimento 

coletivo.  

Com o passar do tempo as mulheres foram ganhando espaço através da luta 

por conquistar o seu lugar na sociedade e pelo reconhecimento em vários setores 

seja na agricultura, na política, na medicina entre outros, estão mostrando o seu 
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potencial e cada vez se impondo e fazendo ser respeitadas as suas ideias e 

posicionamentos diante do mundo atual. Podemos fazer uma reflexão quanto a 

participação das mulheres no mercado de trabalho sendo que esta continua inferior 

à dos homens, também permanece a diferença salarial: as mulheres ganham 

menos, desempenhando muitas vezes a mesma  função. Esse tratamento desigual 

ainda é pertinente em alguns países, contudo que as mulheres estejam 

apresentando um nível de escolarização, muitas vezes superior ao dos homens. Um 

dado importante refere-se ao aumento do número de famílias chefiadas por 

mulheres, e em todas elas se verifica uma renda menor que nas chefiadas pelos 

homens, apesar das dificuldades muitas mulheres arcam sozinhas com o sustento 

de seus filhos (FARIA, 2005). 

De acordo com a FAO (2009), para incentivar a participação das mulheres 

na agricultura, em 2008, foi instituído o Programa Organização Produtiva das 

Mulheres Rurais que tem como objetivo implementar políticas públicas de forma 

integrada, no contexto do desenvolvimento rural sustentável fortalecendo as 

organizações produtivas de trabalhadoras rurais, garantindo seu acesso às políticas 

públicas de apoio à produção e comercialização, a fim de promover sua autonomia 

econômica, conhecimentos técnicos, culturais, organizacionais, valorizando os 

princípios da economia solidária e feminista. Este programa busca promover e 

apoiar as iniciativas da sociedade civil e dos poderes públicos locais, em benefício 

do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais com igualdade entre homens e 

mulheres. 

As mulheres camponesas ganham muito em relação a sua sociabilidade, 

pois deixam de ficar presas somente no espaço doméstico, possibilitando a 

aquisição de novos conhecimentos e habilidades, gerando reconhecimento do seu 

trabalho junto às famílias e a sociedade (VIEIRA; MUNDO NETO, 2013). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E UNIVERSO DE ANÁLISE  

 

A metodologia aplicada trata-se de um estudo de caso de cunho qualitativo, 

onde faz-se necessário o levantamento das informações para complementar a 

pesquisa bibliográfica relacionada ao tema “A participação das mulheres na 

Cooperativa”. As fontes de pesquisa sobre o tema foram sites, livros, artigos, 

monografias, dissertações. 

Quanto à caracterização da pesquisa, esta se vale de uma abordagem 

qualitativa, que de acordo com Minayo (2007) responde a questões muito 

particulares, sendo sua utilização própria das ciências sociais, uma vez que se 

preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Os estudos que 

empregam uma metodologia qualitativa “podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais” (RICHARDSON, 1999, p. 

80).  

“A ênfase da abordagem qualitativa está em traduzir e expressar o sentido 

dos fenômenos do mundo social, estreitando as distâncias entre pesquisador e 

pesquisado e, até mesmo, entre teoria e ação” (MAANEM, 1979, p. 520). 

De acordo com Yin (2005, p.32) “o estudo de caso é um estudo empírico que 

investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são 

utilizadas várias fontes de evidência”.  

Santana do Livramento é um município que ocupa o segundo lugar no estado 

do Rio Grande do Sul, pela extensão territorial, possuindo 6.950,37 km², entre cerros 

e coxilhas. Limita-se ao norte com Rosário do Sul ao Sul com a República Oriental 

do Uruguai, a Leste com Dom Pedrito e a Oeste com Quaraí, estando a 208 metros 

acima do nível do mar. Possui clima subtropical com solo variado, podendo ser 

utilizado para várias atividades agrícolas. Os campos são limpos o qual favorece a 

atividade pecuária, ganha destaque por possuir o maior rebanho ovino do Brasil e do 

estado com o rebanho bovino (LIMA, 2015).  

A partir dos anos 90, a paisagem rural sofre algumas alterações com a 

compra de áreas pelo INCRA e a implantação dos assentamentos da Reforma 

Agrária. Onde famílias de várias regiões do Estado começam a chegar e fazer parte 
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do município com isso interferindo na cultura, modo de produção e no aspecto 

econômico do mesmo (LIMA, 2015). 

Com os assentamentos da Reforma Agrária, surge a proposta da fundação de 

uma Cooperativa para beneficiar e melhorar o escoamento das produções dos 

assentados, por meio da comercialização coletiva. Havia muitas dificuldades para 

realizar a comercialização de forma individual, devido à distância e as más 

condições das estradas, por isso fez-se necessária a criação da Coperforte 

(Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste Ltda), sendo fundada em 

outubro de 2002.  

As cooperativas agropecuárias são consideradas organizações com 

possibilidades de contribuição para o desenvolvimento socioeconômico das regiões 

onde estão localizadas, especialmente pelo fortalecimento das atividades primárias 

(FLAVIANO, 2018). 

Para desenvolver essa pesquisa foi escolhida essa Cooperativa agropecuária 

por ter na sua gestão a participação ativa de mulheres e por ser conquista do MST, 

o qual busca seguir e valorizar os princípios desenvolvidos pelo cooperativismo. 

O instrumento de pesquisa baseou-se em um roteiro de questões 

semiestruturadas realizado para três categorias de mulheres da Coperforte: 

gestoras, produtoras e funcionária administrativa. 

 

Quadro 2 - Caracterização das entrevistadas. 

Categorias 
Número de 
entrevistas 

Funções Idades 

Gestão 3 

Coordenadora 
Tesoureira; Gestora 

administrativa; 
Conselheira Fiscal. 

52 anos; 30 anos; 
50 anos. 

Produção 3 
Agricultoras e 
assentadas. 

31 anos; 59 anos; 
61 anos. 

Participação 
indireta 

 
1 

Atendente da Loja 
Comercial da 
Coperforte. 

42 anos. 

            Fonte: Autora (2019). 

 

As entrevistas foram realizadas individualmente, para que cada uma das 

mulheres pudesse contar a sua trajetória e expressar livremente seus 

posicionamentos a respeito do tema. As ferramentas utilizadas foram por meio de 
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áudios, anotações, registros fotográficos. As mulheres entrevistadas são de 

diferentes faixas etárias e pertencem a diferentes assentamentos rurais da cidade 

como: Cerro dos Munhoz, Cerro da Liberdade, Nossa Senhora da Conceição, as 

mesmas são agricultoras e produtoras de leite. Algumas destas mulheres também 

atuam como feirantes e apresentam participação ativa em prol de melhorias para o 

grupo e na luta pela igualdade de gênero no Movimento dos Assentados da Reforma 

Agrária. 

Uma das mulheres entrevistadas não é agricultura e nem produtora de leite, 

mora na cidade e trabalha como atendente na loja da Cooperativa, localizada no 

centro de Santana do Livramento. O período de realização das entrevistas ocorreu 

de outubro a abril de 2019. Todas as entrevistadas foram informadas do objetivo da 

pesquisa, onde após as informações passadas foram transcritas e sistematizadas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nessa seção serão apresentados os resultados da pesquisa, sendo esses 

divididos em três itens: A cooperativa estudada; as trajetórias das mulheres 

cooperativadas e os condicionantes e perspectivas para a participação das mesmas. 

 

4.1 A COOPERATIVA ESTUDADA 

 

Segundo os dados do Núcleo Operacional da ATES - Assessoria Técnica, 

Social e Ambiental à Reforma Agrária (2008) o município de Santana do Livramento 

possui vinte e nove assentamentos da reforma agrária. Estes assentamentos são a 

expressão da luta pela terra, atualmente impactando na economia e no 

desenvolvimento do município, devido às várias atividades realizadas, dentre elas a 

que possui maior destaque, a bovinocultura de leite.  

Em função das dificuldades das famílias assentadas para comercializar as 

suas produções e receber um preço justo, estes decidiram formar uma organização, 

originando a Coperforte (Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste 

Ltda), em outubro de 2002. Na ata de fundação da Cooperativa consta:  

 
Aos (27) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dois (2002), com 
início as quatorze (14:00) horas, no assentamento Liberdade do futuro, 
Município de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, 
reuniram-se com o fito de constituir uma sociedade Cooperativa com a 
finalidade primordial de melhorar as condições de vida de seus associados, 
organizando o trabalho junto a terceiros e estimulando o desenvolvimento 
das atividades econômicas de caráter comum de seus associados, O 
objetivo da Cooperativa é a comercialização dos associados, como leite, 
cereais, assim como a aquisição de insumos, bens de consumo e a 
prestação de serviços de máquinas agrícolas no preparo da lavoura para 
seus associados (COPERFORTE. 2002, p. 1). 

 

A Coperforte teve início com trinta e cinco sócios fundadores, sendo esses 24 

homens e apenas 11 mulheres, atualmente ultrapassa 1300 sócios. Com o passar 

do tempo, segundo o que apuramos, a Cooperativa passou a atuar em todos os 

Assentamentos de Santana do Livramento e em outros municípios como Herval, 

Santa Margarida, São Gabriel e Rosário do Sul, possuindo uma filial física no 

município de Herval, distante cerca de 250 quilômetros da sede, atualmente atua em 

dois novos municípios: Alegrete e Manuel Viana. A grande parte dos cooperados são 

assentados da reforma agrária, porém também há agricultores familiares. Todas as 
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famílias cooperadas contam com apoio da cooperativa para a sua produção e 

manutenção da atividade leiteira. 

O leite é o principal produto comercializado através da cooperativa, de janeiro 

a maio de 2019, foram comercializados 2883, 477 litros de leite. A atividade leiteira 

possibilita que os cooperados tenham uma entrada mensal de recurso financeiro no 

lote, viabilizando o atendimento das necessidades básicas das famílias. Para obter 

boa produtividade, o produtor necessita estar atento os processos de produção, 

precisa presar pela qualidade e atender as normas exigidas pelo Ministério da 

Agricultura. Também é preciso adquirir conhecimentos básicos de saúde do animal, 

produção e manejo de pastagens, através desses cuidados obterá quantidade e 

qualidade da sua produção, é imprescindível que o mesmo realize uma boa gestão 

financeira da sua propriedade, mantendo-se organizado e atento às despesas e 

lucros. 

Cerca de 80 cooperados da Coperforte não são assentados da reforma 

agrária. A cooperativa recolhe e comercializa o leite e os produtos do PAA (Programa 

de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), 

financia aos cooperados os insumos, equipamentos, as matrizes leiteiras, presta 

serviço de máquinas e efetua empréstimo de resfriadores de leite aos produtores, 

presta assistência técnica com médica veterinária e técnico agropecuário.  

A Cooperativa incentiva a produção de hortifrutigranjeiros por meio da 

participação no PAA, que teve início de suas atividades em 2008. Os produtos 

comercializados pela Coperforte para esse programa em 2019 foram: abóbora, 

batata doce, melancia, milho verde, moranga, pera e uva. 

Por intermédio dessa política pública, são comercializados produtos da 

agricultura familiar, adquiridos pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) 

e repassados para Entidades Assistenciais do município e também de fora a fim de 

beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social que são atendidas por 

estas entidades (COSTA, 2015). 

Conforme Becker e Anjos (2015, p. 148), a “criação do Programa Fome Zero 

(PFZ) em 2003 representa o marco fundamental de políticas públicas de combate à 

fome e à insegurança alimentar, de onde deriva a criação dos mercados 

institucionais”. Segundo Becker, Anjos e Melo (2015), o PAA foi criado como uma 

das ações de operacionalização do PFZ – Programa Fome Zero em 2002, na gestão 

de Luís Inácio Lula da Silva, com o objetivo de fortalecer a agricultura sendo 
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adquiridos alimentos dos agricultores familiares, os quais são posteriormente 

destinados às instituições, que atendam pessoas que se encontram em situação e 

insegurança alimentar, a crianças e idosos.  

Os requisitos de inserção dos trabalhadores rurais no Programa são: 

enquadrar-se no Pronaf; cumprir os requisitos de controle de qualidade dos 

alimentos e respeitar a cota de comercialização. Além disso, a legislação estabelece 

que as aquisições de alimentos sejam realizadas por meio de cooperativas ou 

associações organizadas pelos produtores, coincidindo com um dos objetivos 

estabelecidos: estimular o cooperativismo e o associativismo. É importante ressaltar 

que o PAA está integrado às políticas públicas que fomentam a agricultura familiar, 

tanto no escoamento da produção, quanto na garantia de mercado 

(comercialização). 

A alimentação escolar é um tema antigo, sendo que suas origens remontam a 

década de 1950. Ao longo do tempo, o Programa passou por diversas modificações, 

sendo que atualmente o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) segue 

os princípios de universalização e gratuidade, e a sua reformulação mais recente 

ocorreu por meio da Lei nº 11.947/2009, conforme esta lei, as escolas contempladas 

com repasses financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), ficam obrigadas a adquirir da agricultura familiar e/ou de suas organizações, 

no mínimo 30% do volume total de recursos correspondentes à compra de gêneros 

alimentícios (BECKER; ANJOS, 2015). 

Essas políticas públicas são instrumentos importantes para a valorização da 

produção dos assentados da reforma agrária além de promoverem a segurança 

alimentar e valorizarem e reconhecerem o protagonismo das mulheres rurais. A título 

de exemplo, ressaltamos que no PAA existe uma cláusula no Manual de Operações 

que obriga que ao menos 40% dos agricultores cadastrados no Programa sejam 

mulheres.  

A Cooperativa está situada na Estrada das Tropas (sem número), localizada 

na Chácara da Prefeitura a 6 km do centro de Santana do Livramento. Possui uma 

boa infraestrutura, com escritórios e galpões. Conta com uma frota de caminhões e 

uma equipe de 17 funcionários na matriz, dentre eles motoristas, cozinheira, 

auxiliares administrativos, estoquista, mecânicos e vigia.  
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Figura 2 - Mapa ilustrativo de localização da sede da Coperforte, em Santana do 
Livramento.  
 

 

            Fonte: Adatptado do Google (2019). 

 

A Coperforte apresenta-se como uma ferramenta do MST, que busca o 

desenvolvimento e o crescimento coletivo das famílias assentadas e produtoras 

rurais, também trabalham com as questões da participação das mulheres e dos 

jovens (principais fornecedores da mão de obra), ressaltando sempre a importância 

da preservação ambiental.  

A escolha de realizar um estudo de caso nessa Cooperativa fundamentou-se 

nos princípios do movimento (MST) e que a mesma valoriza, onde busca 

desenvolver a participação igualitária, porém ampliando a inserção e valorização das 

mulheres produtoras, oportunizando espaços para atuar na gestão da mesma 

(COPERFORTE, 2002). 

Dessa forma, verifica-se expressamente o intuito da Cooperativa em propiciar 

os meios para que haja a efetiva participação das mulheres em todos os âmbitos de 

atuação da organização. Todavia, resta analisar em que medida se consegue 



35 
 

alcançar tal ideário e como as mulheres que participam percebem esse processo. 

Assim sendo, destacamos na sequência os resultados obtidos diretamente com as 

mulheres que participaram desse estudo. 

 

4.2 TRAJETÓRIAS DAS MULHERES COOPERATIVADAS  

           

Nessa seção será abordada a trajetória de vida das mulheres que 

participaram das entrevistas, desde a sua chegada ao município de Santana do 

Livramento e sobre os desafios enfrentados até tornarem-se cooperadas.   

 A cooperada de iniciais R.L.C, é natural do município de Cruz Alta, é 

assentada há 16 anos no Assentamento Nossa Senhora da Conceição, mais 

conhecido por Torrão. Sua formação é Bacharel em Desenvolvimento Rural e 

Gestão Agroindustrial com especialização em Educação do Campo e Ciências da 

Natureza. Participa da Cooperativa desde a sua fundação no ano de 2002 está na 

gestão há 9 anos. 

A cooperada de iniciais J.K, é natural de Lagoa dos Três Cantos, veio para o 

município de Santana do Livramento em 2005, o qual os sogros já estavam há um 

ano, eles plantavam soja, porém tiveram prejuízos e isso fez o casal optar por uma 

nova atividade produtiva, a leiteira.  Adquiriu uma área no Assentamento Figueira em 

agosto de 2006 e logo se associou na Cooperativa. Sua formação é ensino médio 

completo. No ano de 2008, iniciou na gestão como Conselheira Deliberativa. 

A cooperada de iniciais C.S.S, é natural de Cruz Alta veio para Santana do 

Livramento em 2001. A família ocupou um lote que estava abandonado no 

Assentamento Nossa Senhora da Conceição (Torrão), e logo tornou-se agricultora. 

Sua formação é o Ensino Fundamental completo. Se associou na Cooperativa em 

2008, porém em 2013 saiu, pois resolveu trabalhar com lavoura de soja. No ano de 

2018 adquiriu novas vacas e retornou à produção leiteira, voltando a fazer parte da 

Coperforte. 

A cooperada de iniciais C.I.K, é natural de Santana do Livramento, sua 

formação é Ensino Fundamental completo. Participou do acampamento do MST no 

ano 2000, e adquiriu o seu lote no ano de 2002, no Assentamento Conquista do 

Cerro da Liberdade (Cerro da Cruz). Tornou-se cooperada em 2002 e permaneceu 

até 2014 com a produção leiteira, ela participou da Gestão da Coperforte, atuando 

nos últimos anos como Conselheira Fiscal. Segundo a entrevistada não se desfez 
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das suas vacas só parou com a atividade por demandar tempo e cuidados diários. 

Atualmente está na Direção Estadual do Movimento dos Assentados da Reforma 

Agrária. Ela ainda participa da cooperativa como produtora de grãos. 

A cooperada de iniciais A.P., é natural de Palmeira das Missões, se tornou 

assentada há 24 anos, adquirindo o seu lote no Assentamento Liberdade do Futuro, 

mas conhecido como Cerro dos Munhoz. Sua formação é Ensino Fundamental 

incompleto. Denomina-se produtora rural e feirante. Tornou-se cooperada desde a 

fundação da Cooperativa. 

A entrevistada de iniciais P.P.P, é natural de Rosário do Sul. Mora em Santana 

do Livramento há vinte anos. Sua formação acadêmica é Ensino Superior em 

Administração. Trabalha a dois anos como atendente da loja do MST (funcionária 

administrativa), não é assentada e nem cooperada. 

A cooperada S.M, é natural de Santana do Livramento onde conheceu o seu 

esposo natural de Rodeio Bonito, o mesmo adquiriu o lote há 21 anos no 

Assentamento Liberdade do Futuro (Cerro dos Munhoz). Sua formação é Ensino 

Fundamental completo. A entrevistada se identifica como agricultora, feirante, 

responsável pelo Setor de Gênero do MST, está na Gestão da Cooperativa há dois 

anos no Conselho Fiscal. Tornou-se cooperada desde a fundação da Coperforte, no 

ano de 2002.  

A Constituição de 1988 garantiu as mulheres rurais o direito à aposentadoria, 

licença maternidade remunerada, a inclusão do seu nome no talão de produtor, 

essas conquistas marcaram profundamente a trajetória das mulheres rurais 

(BRUMER, 2004). 

Deere (2004) reconhece que a distribuição e a titulação conjuntas da terra 

para casais nos assentamentos, são uma pré-condição para a participação das 

mulheres nas assembleias, nas associações e cooperativas, e que sua participação 

leva a melhores resultados tanto para a comunidade como para as próprias 

mulheres. 

Segundo Andersson (2015) e relatos de algumas das entrevistadas, as 

mulheres além de vivenciarem toda a “discriminação” imposta à categoria, elas 

também são expostas à inferiorização atribuída ao rural, que é tomado como 

sinônimo de atrasado, arcaico e, por que não, pobre. O preconceito com a figura 

feminina ainda é notável em muitos espaços da sociedade e quando está pertence 

ao meio rural, as desigualdades na forma de tratamento tornam-se mais aparentes. 
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Conforme relatos das mulheres entrevistadas, atualmente todas sentem-se 

valorizada enquanto “mulher rural”, pois em todos os espaços públicos que vão, são 

respeitadas e reconhecidas por suas trajetórias de vida, pelo trabalho desenvolvido 

e pelas lutas que defendem. 

 

Quadro 3 - Sistematização das respostas das entrevistadas quanto às abordagens 

do Cooperativismo e da Participação Feminina. 

Funções 
Questões abordadas 

Cooperativismo Participação Feminina 

Gestora 1 

“O trabalho cooperativo é 
fundamental para fortalecer os 
pequenos agricultores, porém 
ainda há muito individualismo”. 

“Sinto-me valorizada no meio 
rural, por toda a minha 
trajetória e pelas conquistas, 
mas conheço muitas mulheres 
que não”. 

Gestora 2 
“Têm muitos associados que são 
individualistas, só visam seus 
próprios interesses”. 

“Sou sempre lembrada e 
reconhecida dentro da 
Cooperativa e no meio rural”. 

Gestora 3 

“É a alternativa para melhoria no 
valor da entrega do produto 
(montante), traz muitos benefícios 
para os produtores”. 

“A mulher está na luta, sempre 
buscando os espaços na 
sociedade, porém ainda falta 
muito para se sentir completa e 
realmente valorizada”.  

Produtora 1 
 

“As famílias rurais estão buscando 
o cooperativismo como uma forma 
de se desenvolverem juntas, 
porém outras ainda são 
individualistas, ficam só na sua 
propriedade e também criticam as 
demais”. 

“Sinto-me valorizada, pois 
estou à frente da propriedade e 
onde vou, sempre sou 
respeitada”. 

Produtora 2 

“Ainda existe o individualismo, 
porém as famílias estão vendo que 
no Cooperativismo, encontram o 
suporte para o crescimento e 
optam em unir-se”.   

“Sinto-me muito valorizada, 
porque tudo o que faço não 
envergonha, não é errado, pelo 
contrário luto pela classe, pela 
independência e pelos direitos 
da mulher rural, por isso sou 
reconhecida nos lugares”. 

Produtora 3 

“A cooperativa surgiu como um 
meio de sobrevivência, mas ainda 
hoje há o individualismo na 
sociedade em geral”. 

“Sinto que sou valorizada pelo 
trabalho (produtora orgânica e 
feirante) que faço e me orgulho 
disso”. 

Funcionária 
Administrativa 

“A cooperativa é de todos e para o 
benefício de todos, crescimento 
coletivo.”  

“As mulheres possuem o dom 
de se impor diante das 
situações, isso estimula a união 
e integração”.  
 

                  Fonte: Autora (2019). 

 

No geral o que leva as mulheres a se tornarem cooperadas são as 

necessidades enfrentadas nas propriedades, como o preço de venda este muito 
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desvalorizado, encontram na Cooperativa a forma de obter uma renda maior, 

vendendo através da quantidade e recebendo melhor pela sua produtividade.  

 Uma forma dos produtores poderem se inserir no Comércio Justo se dá 

através de organizações de agricultores como cooperativas e associações, onde as 

atividades possam proporcionar de forma sustentável benefícios sociais, 

econômicos e ambientas para os associados e para a comunidade, além de diminuir 

a pobreza através de uma comercialização mais justa (FLAVIANO, 2018). 

Na visão das gestoras da Cooperativa as mulheres estão ganhando espaço 

no mercado de trabalho, porém ainda há desigualdade com relação à participação 

dos homens. No entanto, buscam unirem-se em grupos, são mais abertas ao diálogo 

e desta forma se desenvolvem juntas. 

Todas as entrevistadas acreditam que o trabalho cooperativo é extremamente 

importante, para as famílias adquirirem melhorias para as suas propriedades, onde é 

através da união de todos que conseguem alcançar o crescimento e o 

desenvolvimento. Elas relatam que ainda há o individualismo, mas que este diminui 

bastante com a chegada do Cooperativismo. O Movimento dos Assentados da 

Reforma Agrária tem como princípio o trabalho coletivo, tanto que nos 

acampamentos são realizadas ações onde as famílias devem trabalhar em grupos 

para o bom funcionamento dos mesmos. 

Porém após adquirirem os seus lotes muitas famílias optam em realizar 

trabalhos individuais, onde cada um determina a sua produção e como irá 

administrá-la. 

Muitas famílias rurais do Município relatam que o principal problema para os 

pequenos produtores é a questão da comercialização dos produtos e a melhor forma 

de resolvê-lo foi por meio do trabalho de cooperativo, por isso estão se voltando 

para o Cooperativismo, pois vem nele uma forma de ter uma renda mensal segura. 

A maioria das famílias rurais, apresentam pré-disposição para o trabalho 

coletivo, basta serem motivadas e reconhecer as formas alternativas de 

desenvolvimento que surgem para beneficiar a todos. Segundo algumas das 

entrevistadas tanto os homens quanto as mulheres estão aptos para trabalharem 

coletivamente, porém as mulheres são mais abertas ao diálogo, sendo mais 

acessíveis para entrarem em acordo. Enquanto muitos homens não gostam de ser 

contrariados, se não for do jeito deles preferem realizar as tarefas individualmente. 

Isso ocorre devido a cultura do machismo, que ainda permanece enraizada em 
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muitos indivíduos, onde são os homens que têm o poder de decisão. Salvaro; 

Estevam; Felipe (2014) propõem uma reflexão sobre o fato da pouca participação 

das mulheres, acreditam que isso deve estar ligado às questões hierarquias de 

gênero, as quais são atribuídas ao comando dos homens e a ocupação dos 

melhores cargos (chefia), também sendo associados aos mesmos.  

Nesse sentido, é importante que seja realizado o trabalho de participação das 

mulheres em cooperativas, propondo diluir as hierarquias historicamente 

construídas. Deve-se considerar também que a relação do(a) cooperado(a) com a 

cooperativa não se limita ao processo de comercialização, este deve ser 

participativo e atento as questões abordadas dentro dela. 

 

4.3 CONDICIONANTES E PERSPECTIVAS PARA A PARTICIPAÇÃO 

 

Ao analisar os dados levantados nas entrevistas, percebe-se que todas 

consideram extremamente importante a participação das mulheres tanto na 

Coperforte como nos demais espaços da sociedade. A maioria das entrevistadas 

relata que há pouca participação feminina em assembleias e reuniões da 

Cooperativa, pois são espaços que elas podem expor as suas ideias, porém na 

maioria das vezes quem acaba dando o voto é o homem.  

A Coperforte vem trabalhando a equidade de gênero, tanto que no seu 

Estatuto a mulher sendo sócia tem direito ao voto, sendo essa uma forma de 

visibilizar e valorizar a opinião da mesma. Segundo elas, são os homens que mais 

participam e comparecem na Cooperativa, principalmente para efetuar o 

recebimento (pagamento) pela sua produção. Relatam que as mulheres raramente 

participam de eventos, palestras e encontros.  

A respeito do motivo das mulheres não participarem nas atividades da 

Cooperativa, elas acreditam ser um problema cultural, onde sempre os homens 

foram os responsáveis pelos negócios e a mulher fica responsável pelas questões 

referentes aos cuidados da família. Esse modelo patriarcal se perpetua entre as 

gerações, onde o pai ou marido dão as ordens e as mulheres são submetidas a 

cumpri-las, antigamente as mulheres eram proibidas de estudar e deveriam estar 

sempre ocupadas com as atividades do lar. Elas ainda costumavam sofrer com a 

desvalorização do seu trabalho; não tinham direito na tomada de decisão e gestão 

na propriedade, realizavam intensas jornadas de trabalho, sem haver a divisão do 
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trabalho doméstico entre homens e mulheres. Podemos afirmar que as mulheres no 

campesinato, sofreram por muito tempo duplamente, com a dominação masculina 

tanto como mulher (esposa) e filha. Segundo relatos das entrevistadas ainda há 

mulheres camponesas que vivem em situação de subordinação e dependência, 

sendo este um problema atual que deve ser trabalhado com as mesmas, para que 

busquem sua autonomia e valorização humana. 

A mulher sempre foi vista como a principal responsável pela reprodução, o 

que originou o seu isolamento na vida doméstico/privada. A ela era negada qualquer 

forma de participação social. Esse isolamento doméstico lhe privou da experiência 

de organizar e planejar suas lutas, uma fonte básica de educação. A sua submissão 

se vê reforçada ainda mais pela ideologia da "feminilidade". O sistema patriarcal 

caracterizou a "personalidade feminina", com tais adjetivos: emotividade, 

conservadorismo, passividade, consumismo, etc. Para os homens, as mulheres só 

poderiam desenvolver atividades pertencentes a esfera doméstica, onde as relações 

sociais envolvem as áreas afetiva/emocional e não as preparam para a atividade 

política, a qual necessita a essência da esfera pública, onde as relações se dão à 

imagem e semelhança do mundo masculino (COSTA, 1998). 

O domínio masculino sobre as mulheres na maioria das vezes não ocorre 

pela força, mas sim é aceito voluntariamente, já que as mulheres não protestam, e 

aceitam sua sujeição.  Desde que surgiram mulheres capazes de tornarem seus 

sentimentos conhecidos, através de sua exposição, um número cada vez maior 

participa de protestos contra sua condição social, sendo apoiadas pelas mulheres 

que estão no Parlamento, o qual tem o direito ao voto e acabam lutando pelas 

causas das demais. Essas reivindicações referem-se ao sentido de receberem uma 

educação tão sólida quanto os homens e nas mesmas áreas para que possam 

cumprir com as exigências impostas na sua admissão a profissões e ocupações, 

que antes eram ocupadas somente pela figura masculina (MILL, 2006). 

Araújo (2005) evidencia em seu estudo que antigamente a história das 

mulheres jamais poderia ser vista separada da história dos homens, os dois 

pertenciam a mesma esfera, estavam ligados. Essa colocação reforça o domínio e a 

discriminação com o potencial da mulher. Porém com tantas lutas enfrentadas, as 

mulheres foram assumindo posições muito significativas, na sociedade, onde muitas 

tornam-se as chefes da família e ocupam espaços antes liderados pelos homens. 
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Segundo as entrevistadas as mulheres rurais na maioria das vezes estão 

junto com os maridos desenvolvendo as atividades produtivas, tendo grande 

participação em todo o processo, mas mesmo assim são vistas como ajudantes. Na 

agricultura mesmo as mulheres desenvolvendo as mesmas atividades que os 

homens, ocupam uma posição inferior, onde o seu trabalho muitas vezes é visto 

como ajuda (BRUMER, 2004). 

Além do trabalho doméstico, as mulheres participam do trabalho produtivo, 

onde ficam responsáveis pelo “quintal”, onde podem realizar atividades agrícolas 

(hortas, pequeno roçado para consumo, transformação de alimentos) e o trato dos 

animais, especialmente aqueles de pequeno porte destinados ao consumo da 

família. Tais atividades não são consideradas como trabalho porque não são 

contabilizadas em termos monetários. Com isto, não é considerado o esforço que 

demanda a sua realização, o tempo que disponibiliza nesse cuidado, nem mesmo 

que a existência desses produtos contribui como os demais para o aumento da 

renda da unidade familiar sejam como consumo direto ou via comercialização. Em 

outras palavras, para a mulher rural em regime de economia familiar, o trabalho 

agrícola é uma extensão das suas tarefas domésticas, e, portanto, não é 

considerado como “trabalho” (HEREDIA; CINTRÃO, 2006, p. 4). 

Conforme Andersson (2015) são as mulheres que resguardam, em grande 

medida, a segurança e a soberania alimentar e nutricional da família e ainda 

comercializam os excedentes das suas produções (horta e pomares) nos mercados 

locais (feiras), gerando uma nova renda alternativa para o sustento familiar.  

Embora as mulheres possuam responsabilidades equivalentes às dos 

homens nas atividades agrícolas, elas não desfrutam dos mesmos direitos, possuem 

acanhada participação nos espaços decisórios e pouco reconhecimento nas esferas 

pública e privada (BRUMER, 2004). As mulheres foram e são significativamente 

excluídas dos espaços de participação e decisão. Conforme Salvaro; Estevam; 

Felipe (2014) as desigualdades existentes estão voltadas à desvalorização das 

atividades que as mulheres desenvolvem, à sua pouca ocupação nos diferentes 

espaços e às formas de remuneração dadas ao trabalho feminino e ao masculino.  
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Quadro 4 - Sistematização das respostas das entrevistadas quanto aos entraves 
para a participação e mudanças importantes. 
 

Funções 
Questões abordadas 

Entraves para a participação Mudanças Importantes 

Gestora 1 

“Dificuldades impostas dentro da família, o 
machismo muitas vezes é o que 
impossibilita a mulher de sair ou se desligar 
das funções domésticas, onde o seu papel 
é servir o esposo e atender os filhos, ainda 
há muito o trabalho da mulher em tudo”. 

“É necessário a criação de uma 
política pública, para trabalhar a 
participação das mulheres nos 
diferentes espaços da sociedade e as 
tarefas cotidianas devem ser 
divididas”. 

Gestora 2 

“A desvalorização da mulher muitas vezes 
começa dentro do seu lar, por parte do 
marido e dos filhos, onde ela não pode 
expor as suas opiniões ou se expõe não 
são aceitas. Muitas mulheres são 
submissas.” 

“Os homens devem valorizar e confiar 
no trabalho das mulheres, permitindo 
elas expor as suas opiniões e 
aceitando-as também”. 

Gestora 3 

“Existe muito preconceito com a figura 
feminina, se for assentada mais ainda, o 
sistema da sociedade que impõe, o próprio 
Patriarcado defendia que as mulheres 
deveriam ficar em casa, não se envolver 
nas questões fora do lote”. 

“Trabalhar gênero nos 
assentamentos, criar espaços para as 
mulheres evoluírem, as mesmas 
devem se interessar em participar das 
atividades oferecidas para elas e 
muito importante ter o apoio do 
companheiro”.  

Produtora 1 

 “Para muitas mulheres há falta do próprio 
interesse em participar e ganhar espaço. 
Para mim uma dificuldade em participar 
pouco, é a distância da propriedade até a 
Cooperativa e por não possuir transporte 
próprio se torna caro.  

 “Aos poucos as mulheres estão 
avançando, mas ainda há casos de 
dependência dos maridos”. Muito 
importante o trabalho equitativo 
(ambos desenvolverem as atividades 
produtivas e cuidados do lar)”.  

Produtora 2 

 “Muitas mulheres participam quando estão 
em grupo do mesmo gênero, porém quando 
estão com os homens não agem da mesma 
forma. As vezes a pouca participação está 
ligada a falta de apoio da família”. 

 “As mulheres devem se desafiar e 
sair da zona de conforto, buscar 
administrar melhor o seu tempo e a 
parceria dos maridos nas atividades 
diárias, estes incentivando a sua 
participação na Cooperativa e na 
sociedade”.  

Produtora 3 

“O tempo não é empecilho de participar, 
pois se esse for administrado corretamente 
é possível. No meu caso participo pouco da 
Cooperativa, pelo difícil acesso (distância) e 
pelas atividades de trabalho que 
desenvolvo, pois estas demandam tempo”. 

“As mulheres devem se desafiar 
mais, pois oportunidades tem”. 

Funcionária 
Administrativa 

“O apoio da família e a desvalorização do 
papel da mulher. Muitas vezes elas são 
dependentes dos maridos e por isso tem 
medo de enfrentar os desafios da 
sociedade”.  

“O interesse em buscar algo melhor 
para si deve partir da própria mulher, 
onde ela deve estar ciente de querer 
fazer algo, se integrar e ocupar 
espaços na sociedade”. 

    Fonte: Autora (2019). 

 

De acordo com Lütke (2019), as lutas das mulheres não são no sentido de 

buscar superar os homens, mas sim de alcançar pautas como a valorização de seu 

trabalho, igualdade de direitos, participação nas tomadas de decisões, direito de 
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viver sem sofrer violência de gênero, criação e fortalecimento de políticas públicas 

específicas. 

Segundo todas as entrevistadas o tempo também é um fator que limita a 

participação ativa das mulheres, pois desenvolvem outras atividades dentro da 

propriedade e ocupam-se realizando as feiras na cidade, algumas estão à frente das 

questões defendidas pelo MST, onde muitas vezes ausentam-se da cidade para 

participar de encontros, seminários, capacitações. Porém gostariam de participar 

mais e incentivar novas mulheres a serem inseridas na Cooperativa.  

Metade das entrevistadas relata que para saírem do seu lar e participarem da 

gestão da Cooperativa, enfrentaram muitas barreiras, foi muito choro e discussão, 

pois os maridos apresentaram dificuldades de aceitar que elas deixassem as suas 

tarefas na propriedade e se desafiassem a ocupar uma posição importante na 

sociedade. Foi com muita luta que elas aceitaram o desafio e agarraram a 

oportunidade, buscando a sua autonomia e o seu desenvolvimento, acreditam que o 

cooperativismo é uma forma de valorizar e estimular as mulheres a passos maiores, 

fazendo-as almejar mais conquistas para a sua vida. 

Para as mulheres que fazem parte da gestão da Cooperativa a relação dos 

produtores com as mesmas é boa, é respeitosa, são educados e as tratam de forma 

igualitária. Com alguns funcionários da Cooperativa muitas vezes, há o preconceito 

e a falta de aceitação da posição das mulheres, por elas estarem à frente, ocuparem 

cargos de chefia, onde alguns acabam não aceitando receber ordens das mulheres. 

Porém os demais membros da gestão da Cooperativa tem boa aceitação e 

incentivam as mulheres na sua participação. 

Ao serem questionadas sobre o que pode ser feito para atrair a maior 

participação das mulheres, foram obtidas as seguintes respostas: criar um grupo 

para as mulheres se reunirem e se fortalecerem, as mulheres devem se desafiar a 

saírem dos seus lares e buscar melhorias para si e para o seu lar, criar uma política 

pública que possibilite a inserção e trabalhe a participação das mulheres nos 

diferentes espaços da sociedade, os homens também devem valorizar e confiar no 

trabalho das mulheres, permitindo elas expor as suas opiniões e aceitando-as 

também. Também foi relatado estar ocorrendo um aumento da participação, onde 

muitas mulheres estão se associando ao invés dos homens. 

A respeito da pouca participação dos homens nos afazeres domésticos, 

algumas das entrevistadas relataram que eles tentam ser parceiros e auxiliam em 
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algumas tarefas, porém faz-se necessário um trabalho com os mesmos, para que 

valorizem o papel da mulher em todas as atividades que ela desenvolve e possam 

colaborar mutuamente nas tarefas cotidianas voltadas à família, para que as 

mulheres não sejam sobrecarregadas e possam desfrutar de parte do seu tempo 

para o seu cuidado pessoal, o qual também é muito importante. 

As entrevistadas destacam que é necessário ser realizado um trabalho forte e 

intensivo com os companheiros (esposos) sobre a importância das mulheres 

participarem e ocuparem os espaços na sociedade. 

Destaca-se que vem sendo realizado um trabalho muito importante com as 

mulheres com o objetivo de empoderá-las e fortalecer o grupo, sendo esse um 

projeto desenvolvido pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul em parceria 

com a Coperforte e com o Setor de Gênero do MST.  

O que vem sendo realizado na Coperforte está no caminho certo para o 

empoderamento e a ampliação da participação feminina, porém o objetivo é atrair as 

mulheres para ocupar cargos, que ainda hoje a maioria, os homens que estão à 

frente. 

O projeto Núcleo Sementes do Pampa iniciou as suas atividades em março 

de 2019, este realiza um encontro mensal em cada lote, para dialogar com as 

mulheres e homens sobre a importância da participação equitativa e visa ampliar a 

participação das mulheres na sociedade. 

Conforme uma conversa realizada com a gestora administrativa da 

Cooperativa, foi relatada a sua experiência em Cuba o qual passou 53 dias, 

realizando um intercâmbio nas Cooperativas e instituições que realizam trabalhos 

com os campesinos, o qual trouxe como inspiração o trabalho ativo e como as 

mulheres lá, ocupam muitos espaços. Ela comenta que o trabalho realizado em 

Cuba é mais avançado e as mulheres ocupam diferentes segmentos, a começar que 

a Presidência da ANAP (Associação Nacional de Agricultores Pequenos) o qual é 

ocupada por uma mulher. 
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Quadro 5 - Síntese dos principais entraves identificados na pesquisa e as 
possibilidades para melhorar a participação das mulheres na Cooperativa. 
 

Variável Entraves Possibilidades 

Autonomia 

Algumas mulheres ainda são 
dependentes e submissas ao 
companheiro e por isso acabam 
ficando presas aos cuidados do lar e 
família. 

Criar grupos de gênero que 
estimulem e valorizem a figura 
feminina e políticas públicas voltadas 
para a participação da mulher na 
sociedade. 

Participação 
Pouca participação das mulheres em 
reuniões e assembleias da 
Cooperativa. 

Oportunizar espaços igualitários de 
discussão, onde a mulher tenha o 
direito de colocar as suas opiniões. 

Equidade 

Nota-se a disparidade entre a 
participação masculina e feminina em 
diferentes espaços sociais, até 
mesmo na esfera produtiva e 
doméstica. 

Desenvolver atividades equitativas e 
ajuda mútua na família. 

Comunicação 
Cooperativa 

Distância da Cooperativa para alguns 
assentamentos e falta de transporte 
(próprio ou coletivo) nas propriedades. 

Realizar encontros da gestão da 
Cooperativa nos assentamentos ou 
em alguma sede central que fique 
mais acessível para os produtores. 

Formação 

para a 
Cooperação 

Algumas famílias ainda são 
individualistas e criticam o trabalho 
cooperativo. 

Desenvolver ações ou propor 
trabalhos em grupos, que estimulem 
a cooperação e o crescimento 
coletivo. 

Protagonismo 
feminino  

Falta de interesse individual e desafio 
próprio de algumas mulheres na 
busca de melhorias para o seu 
crescimento e para a família. 

Propor a participação das mulheres 
nas Cooperativas (compor a gestão), 
atuar nas feiras livres, 
comercializando as suas produções. 

Preconceito 
Ainda há preconceito com a mulher 
rural e assentada. 

Disponibilizar espaços em instituições 
públicas, governamentais e de ensino 
para as mulheres contarem as suas 
trajetórias e serem reconhecidas na 
sociedade. 

            Fonte: Autora (2019). 

 

Baseados nesta sistematização e conforme Siliprandi; Cintrão (2011) 

podemos evidenciar que a participação das mulheres agricultoras em atividades de 

comercialização, além de melhorar a sua renda também ajuda a promover a sua 

autonomia econômica. Outro fator muito valorizado pelas participantes é o aumento 

da sua sociabilidade, porque deixam de ficar presas somente ao espaço doméstico. 

Há ainda o aumento da sua autoestima, sentem-se reconhecidas junto às famílias e 

às comunidades que valorizam as suas atividades, além de receberem a 

oportunidade de vivenciar novas experiências (troca de conhecimentos por meio de 

viagens do MST e participação nas feiras). 
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Conforme Faria (2005) precisa-se desenvolver um trabalho de fortalecimento 

das mulheres partindo da ideia de que elas, são sujeitos de direitos e que podem ter 

seus próprios projetos de vida. Isso é fundamental para o aumento da sua 

autoestima. Com relação aos homens, são necessárias atividades que os 

aproximem do universo doméstico e do cuidado dos filhos, com ações voltadas para 

o diálogo, trabalhando a partir das suas necessidades e habilidades. 

Parece ser fundamental que as próprias mulheres se interessem em sair do 

seu lar para frequentar encontros e/ou palestras, trocar ideias com o marido e com o 

grupo, buscar aprimorar os seus conhecimentos, desafiar as suas potencialidades, 

ter determinação de aprender, acertar e trabalhar para melhorar as suas condições 

de vida e da sua família.  

A divisão tradicional do trabalho entre homem e mulher é muito presente no 

meio rural, afirma Costa (2014, p. 28): 

 

Atribui ao homem as tarefas de manejo do gado e das atividades 
agropecuárias voltadas à comercialização, enquanto que a mulher é 
destinada as tarefas de limpeza da casa, de produção e elaboração de 
alimentos e artesanatos, bem como o cuidado das crianças, idosos e 
enfermos. Muitas vezes, a mulher também atua nos trabalhos entendidos 
como produtivos, além dos trabalhos de âmbito reprodutivo, embora seu 
trabalho seja costumeiramente invisibilizado. 

 

Por isso faz-se necessário trabalhar essas questões no meio rural, onde todos 

os sujeitos são importantes, independente das atividades que desenvolvam, mas 

que acima de tudo, seja valorizada e respeitada a mulher. Também deve-se ampliar 

a conscientização dos homens com relação ao trabalho equitativo, pois através 

dessa contribuição e cooperação, promoverá o bem-estar familiar e social.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Cabe a sociedade uma reflexão que ainda hoje a figura masculina revela-se 

dominante do mercado de trabalho, porém aos poucos o machismo está perdendo 

espaço e muitas funções que eram desenvolvidas somente pelos homens vem 

sendo administradas pelas mulheres e vice-versa.  

Mesmo a participação ainda sendo desigual as mulheres estão em um 

processo de ampliação da sua autonomia, muitos espaços que antes eram 

ocupados ou liderados pelos homens estão atraindo a participação das mulheres e 

oportunizando o reconhecimento que elas merecem.  O cooperativismo tem sido 

uma ferramenta de extrema importância na vida de muitas mulheres, pois possibilita 

elas viverem com mais dignidade, seu propósito é a luta por uma vida mais justa, 

uma vez que esta forma de organização social permite a elas, novas formas de 

participação e inserção social. 

O Cooperativismo foi a alternativa encontrada para lutar pelo crescimento 

coletivo e das minorias, aqueles desfavorecidos do capital financeiro, instigando 

estes a buscar por melhorias e assim modificar a sua realidade, desta forma 

diminuiria os princípios impostos pelo capitalismo (individualismo, egoísmo), que só 

visava o lucro e crescimento individual dos grandes proprietários e das empresas 

capitalistas. 

Apesar dos avanços possibilitados pelo cooperativismo, ainda é comum, 

mesmo nas organizações cooperativistas, alguns problemas que envolvem questões 

de gênero. Uma delas se refere à questão da produtividade do trabalho, ou seja, os 

homens acreditam ser mais produtivos do que as mulheres, portanto não aceitam 

uma forma de remuneração inferior. Muitos homens também não aceitam receber 

ordens de mulheres que ocupam cargos de chefia, isso se deve a cultura imposta, 

que os homens devem comandar as mulheres e não ao contrário. As mulheres estão 

no processo de ampliação da sua autonomia, porém ainda não recebem a 

valorização que merecem, pois ocupam poucos cargos de chefia, sua remuneração 

muitas vezes é inferior aos homens e ainda há muito preconceito com relação a 

figura feminina em diferentes atividades.  

Diante do estudo realizado e dos resultados da pesquisa, percebe-se que as 

mulheres estão desempenhando o seu papel em diferentes áreas na sociedade, seja 

como “do lar”, chefe de família, produtora, gestora, militante do MST, estas 
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encontram-se em processo de ampliação da sua autonomia e valorização da sua 

trajetória, por intermédio da abertura de espaços  disponibilizados nas 

universidades, órgãos públicos, onde elas gostam de participar compartilhando as 

suas vivências e incentivando mais mulheres a lutar pelos seus direitos.  

As mulheres são motivadas a fazer parte da Cooperativa, sendo essa uma 

alternativa para aumentar a sua renda e dar visibilidade a figura feminina como 

protagonista, pois elas assumem papéis de destaque (gestoras), estão em cargos 

importantes que antigamente só poderiam ser ocupados por homens, onde muitas 

vezes são as responsáveis por tomar as decisões. Ao desempenharem tais papéis 

significativos na Cooperativa, tanto como produtora ou gestora, elas são desafiadas 

a trabalhar em grupo e buscar o crescimento coletivo, o que para elas é fácil, pois 

são aptas a socialização, revelam-se mais abertas ao diálogo do que os homens. 

Elas apresentam pré-disposição para o trabalho coletivo, princípio desenvolvido pelo 

MST e elemento chave para a composição cooperativista. 

Muitas são as motivações para as mulheres participarem da Coperforte, entre 

elas a oportunidade de ter uma renda mensal garantida, o acesso aos benefícios 

oferecidos (financiamento de insumos) para obter boas produções e a inserção aos 

programas do governo (PAA E PNAE), o que proporciona uma certa tranquilidade, 

garantindo os mercados para a comercialização dos produtos. Alguns fatores que 

inibem as suas participações são: o tempo e a distância, pois precisam organizar as 

suas tarefas diárias, o que muitas vezes torna inviável a presença assídua na 

Cooperativa. 

Um aspecto muito importante relacionado à maior participação feminina tanto 

nas cooperativas, quanto nos demais ambientes, abordado pelas entrevistadas, 

refere-se ao desafio que as demais mulheres devem se propor e estar dispostas a 

enfrentar, se enxergarem como um ser valoroso, cheio de sonhos, desejos, 

vontades e apto para encarar e vencer as adversidades da vida, conquistar os seus 

objetivos e descobrir que a sua força interior vai além dos limites impostos pela 

sociedade.  

 A agricultura além de contribuir para o desenvolvimento do País é fonte de 

renda para as mulheres e uma forma pela qual elas podem demonstrar seus 

potenciais, seja como líder da família, seja na contribuição para o aumento da renda 

da mesma. Este aspecto contribui também para o seu reconhecimento junto à 

sociedade como um todo. 
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O desenvolvimento somente será equitativo quando os homens e as mulheres 

participarem de forma igualitária nas tomadas de decisões sejam elas referentes às 

atividades domésticas ou não. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Foto aérea da Sede da Coperforte. 

 

 Fonte: Robson Jhony, 2015. 

 

Anexo 2. Frota de caminhões que realizam o transporte do leite. 

 

  Fonte: Robson Jhony, 2015. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 - Fotos das mulheres entrevistadas. 

 

                                

  Fonte: Arquivo Pessoal da entrevistada, 2019                    Fonte:Autora, 2018 

 

     

 

                          Fonte: Arquivo Pessoal da entrevistada, 2019. 
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      Fonte: 

Arquivo Pessoal da entrevistada, 2019.             Fonte:Agatha Picollo, 2019. 
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Apêndice 2 - Roteiro de questões 

 

 

 

Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul 

Unidade de Santana do Livramento 

Desenvolvimento Rural e Gestão 
Agroindustrial 

 

         

 
Pesquisa: Mulheres Rurais Cooperativadas 
 
 

 
Breve descrição da atividade: Trata-se de um estudo de caso, onde faz-se necessário o 

levantamento das informações para complementar a pesquisa relacionada ao tema “A participação 

das mulheres na Cooperativa”. 

 

A senhora está sendo convidada a participar dessa atividade. Salientamos que as 

informações fornecidas terão uma finalidade estritamente acadêmica.  

 
Bloco 1 – Informações gerais  

 
DADOS DO ENTREVISTADO: 

a. Nome, onde reside, idade, atividade profissional.  
 
 

1) História de vida: origens, trajetória pessoal, formação e atividade profissional? 
 

2) Você se sente valorizada enquanto mulher rural? Por quê? 
 

3) O que pensa do trabalho associativo cooperativo? E do individualismo? Como 

avalia a atitude das famílias rurais do município?  

 

4) Em sua opinião, as famílias rurais possuem pré-disposição para o trabalho 

coletivo? Nota alguma diferença entre os homens e as mulheres nesse 

aspecto? Se sim, qual e por que isso ocorre? 

 

Bloco 2 – Dados históricos e formação da Cooperativa  

 

5) Origens da Cooperativa e participação das mulheres?  

 

6) Há quanto tempo você faz parte da Cooperativa? 

 
7) O que a levou a tornar-se uma cooperada? 
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8) Levantamento da participação das mulheres que compõem a gestão da 

Coperforte. -Início na Cooperativa, o presente (atualmente) e o que pensa 

com relação ao futuro na Cooperativa (histórico pessoal) 

 

Bloco 3 – Dados organizacionais e sócio- produtivos  

 

9) Que dificuldades são enfrentadas pelas mulheres ao participarem de uma 

Cooperativa? 

 

10)  Relação entre o trabalho produtivo (produção de leite) e doméstico (afazeres 

da casa). 

 

11)  Com que frequência você participa das atividades na Cooperativa? Gostaria 

de participar mais? 

 

12)  As mulheres cooperadas tem participação ativa em reuniões, assembleias da 

Cooperativa? 

 

13)  Como é a relação dos produtores com as mulheres que fazem parte da 

gestão da Cooperativa? 

 
Bloco 4 – Desafios e oportunidades  

 
14)  Como avalia a participação em geral das mulheres na Coperforte? 

 

15)  Quais mudanças podem ser adotadas para atrair uma maior participação das 

mulheres na Cooperativa? 

 

 


