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RESUMO 

Tradicionalmente, se observa a pouca participação das mulheres em atividades 

econômicas e sociais, mas, no que tange  às ações no âmbito do cooperativismo e do 

crédito rural, foco desse trabalho  é um fator preocupante, pois ressalta a ineficácia  e 

ineficiência das políticas públicas, a falta de incentivo para à inserção da mulher no 

mercado financeiro, visto que essas constituem grande parte da mão de obra na zona 

rural, mas não possuem valor agregado, ou seja, não lhes é atribuído o valor e o 

reconhecimento merecido. O objetivo deste trabalho é o de pesquisar os desafios 

enfrentados pelas mulheres que atuam no cooperativismo de crédito e apontar 

soluções possíveis para essas dificuldades. Quanto à metodologia do ponto de vista 

da natureza esta pesquisa se insere na pesquisa qualitativa, com apoio bibliográfico, 

que buscou identificar às necessidades de diversificação de gênero na tomada do 

crédito rural. Conclui-se que esta pesquisa atingiu o seu objetivo, pois por meio das 

informações levantadas pode-se analisar os baixos índices de participação das 

mulheres no cooperativismo e no crédito rural e as suas principais causas e a partir 

destes dados elencar possíveis ações para torná-las protagonistas de seu próprio 

trabalho e participativas no meio em que vivem, contribuindo assim para a igualdade 

entre os gêneros e o desenvolvimento do multiculturalismo. 
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ABSTRACT 

The low participation of women in society in general and especially in cooperatives and 
rural credit is a concern because it highlights the ineffectiveness of public policies and 
the lack of incentive for the inclusion of women in the financial market, as are most of 
the hand work in the countryside, but they have no value, not giving them the value and 
deserved recognition. The objective of this study was to investigate the challenges 
faced by women working in the credit union and to identify possible solutions to these 
difficulties. As for the point of view of the methodology of this research nature is 
included in qualitative research, with bibliographic support, aimed at identifying the 
needs of diversification gender. It is concluded that this study reached its goal, because 
through the information gathered can be analyzed low rates of participation of women 
in cooperatives and rural credit and its main causes and from these data to list possible 
actions to make them protagonists of their own work and participatory in the 
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environment where they live, thereby contributing to gender equality and the 
development of multiculturalism. 
 
Key words: multiculturalism, gender, cooperatives, rural credit  



3 
 

 INTRODUÇÃO 

 

 Sem dúvida, um dos temas mais relevantes dos estudos e debates sociais na 

atualidade é a questão do gênero, questão que interfere nas mais diversas áreas e 

ramos de atuação dos indivíduos.  

 O fato é que a sociedade, em grande parte, está centrada na divisão de tarefas 

entre homens e mulheres e, na grande maioria das vezes, de modo desproporcional 

ou discriminativo. Embora, esteja ocorrendo uma diminuição considerável dessa 

dicotomia, a desigualdade entre homens e mulheres ainda é latente. 

  Essa desigualdade aparece na disparidade de salários, no trânsito quando as 

mulheres são taxadas de „lentas‟ e „desatentas‟ etc, dentro das casas quando a elas é 

atribuída dupla, tripla jornada laborativa ao cuidar de trabalho, filhos, afazeres 

domésticos, entre outros. Infelizmente a desigualdade, em termos gerais, ainda é tanta 

que todos os dias, mulheres são agredidas dentro dos lares, agressões essas, frutos 

de uma sobreposição, principalmente, de homens, sobre elas. Pelos mais variados 

motivos, homens se acham no direito de agredir as companheiras simplesmente por 

não considerá-las sujeitos de direito, apenas de deveres. 

 Em decorrência dos baixos índices de participação das mulheres, o 

cooperativismo mundial vem relacionando questões de gênero com ideias de 

mudanças comportamentais e de atitude, objetivando discutir processos que 

evidenciem a igualdade entre homens e mulheres. 

Nesse cenário, esta pesquisa busca responder a seguinte questão que se 

constitui como problema de pesquisa: Quais são os fatores que influenciam no baixo 

percentual da participação das mulheres no cooperativismo e qual é a realidade das 

que atuam nas cooperativas? 

Sendo assim, seu objetivo central é o de pesquisar os desafios enfrentados 

pelas mulheres que atuam no cooperativismo de crédito e apontar soluções possíveis 

para essas dificuldades. 

 Quanto à metodologia do ponto de vista da natureza esta pesquisa se insere 

na pesquisa qualitativa, com apoio bibliográfico, que buscou identificar as 

necessidades de diversificação de gênero e identificar as dificuldades encontradas 

neste processo. (GIL, 2009)  

 Para este estudo foi utilizado como instrumento de coleta de dados um 

questionário, contendo 14 questões, sendo 11 abertas e 01 fechada, conforme 

apêndice A, aplicado para alguns diretores da Cooperativa Cresol pertencentes à Base 

Centro-Oeste, o que permitiu o levantamento das estatísticas de participação das 
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mulheres no cooperativismo de crédito rural e a identificação dos motivos que eles 

atribuem ou não a presença das mulheres, bem como o seu papel no cooperativismo. 

 

I OS ESTUDOS CULTURAIS E A QUESTÃO DE GÊNERO 

 

 A princípio, o gênero refere-se àquilo que identifica os indivíduos, se homens 

ou mulheres. No entanto, as maiores reflexões ocorrem quando essa questão é 

encarada, não do ponto de vista genético ou morfológico, mas sociológico, posto que, 

sociologicamente falando, gênero é entendido como aquilo que caracteriza 

socialmente os indivíduos. Nesse caso, a percepção é outra, homens e mulheres 

passam a ser analisados em conjunto com outros fatores, tais como padrões histórico-

sociais, “atribuídos” a eles. (SCOTT, 1995) 

 Vários são os estudos que analisam os conceitos de gênero identidade e 

gênero ideologia em suas raízes mais profundas. No entanto, por hora, foi necessária 

uma análise uma sintética do assunto, haja vista que o objeto deste estudo está 

voltado para uma situação prática e que merece um pequeno destaque. 

 Nos últimos anos, todo o ordenamento jurídico brasileiro, voltou-se para um 

movimento que tomou força na grande maioria dos países democráticos e que pregam 

respeito aos direitos humanos, e em decorrência, à proteção das mulheres. Leis e 

políticas públicas passaram a vigorar com o objetivo de inibir a desigualdade e a 

violência, bem como para provocar uma maior reflexão social, sociedade sobre o 

verdadeiro papel da mulher na sociedade. 

 Nada mais justo, pois está mais que comprovado que „lugar de mulher é onde 

ela quer estar‟1. Isso porque, é difícil imaginar uma profissão que não conte com uma 

representante feminina em seus quadros. Mas, sem dúvida o posto por elas ocupado 

que desvirtua de forma mais latente essa desigualdade é o de chefes de família, seja 

no meio urbano, seja no meio rural. 

 Os diretos de igualdade entre homens e mulheres estão expressos no art. 5º e 

no art. 226 da Constituição Federal de 1988:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

                                                           
1
 Jargão utilizado em diversos meios sociais que visam estabelecer a igualdade e o respeito entre 

homens e mulheres quanto aos seus direitos. 
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I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição; 

 Art. 226, § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

 

 No que concerne ao objetivo desse trabalho tem-se que ressalta-se que 

essa situação já é uma realidade na agricultura brasileira, em que pese à 

desigualdade entre homens e mulheres ser bastante presente no meio rural, as 

mulheres tem buscado ocupar outras funções. 

Voltando-se para essa questão de gênero e outras situações que instigam 

reflexões é que surgiu o conceito de multiculturalismo crítico.   O objetivo é auxiliar os 

grupos com representação minoritária, erroneamente incluídos em quadros de 

hierarquia, consequentemente considerados inferiores. Com o multiculturalismo surge 

a construção de um pensamento que busca discutir a construção da igualdade entre 

as pessoas. 

 O multiculturalismo crítico tem relação direta com o movimento político, 

ideológico e social no que diz respeito ao diferente. Não celebra as desigualdades e 

aponta o lugar ocupado por esta desigualdade quanto à cultura e poder, mostrando 

como ela vem sendo explorada. (CANNEN, 2007) 

 Fontes (2008 p.144) a esse respeito declara:  

 

O multiculturalismo crítico questiona as relações sociais desiguais e 
preconiza a valorização das diferenças, contrapondo-se à opressão 
sofrida pelos não pertencentes à elite. Denuncia, também, as práticas 
educacionais universalistas. Reconhecer e valorizar a escola como 
agente transformador é compreender que a educação é um dos 
caminhos para a construção da sociedade equânime. Mesmo com 
muitas deficiências o sistema escolar está associado a melhores 

condições de vida. 

 
Enfim, a mulher como chefe de família e gerenciando a agricultura familiar 

também é objeto de estudo e análise, porque metade da população da zona rural é 

composta por mulheres e, em muitas vezes, não são reconhecidas como verdadeiras 

agricultoras familiares, que de fato são. 

Mesmo diante dessa realidade, elas têm assumido de forma crescente a 

responsabilidade pelo grupo familiar que integram conforme revelam estudos recentes. 

Segundo Butto & Dantas (2011), há um aumento considerável da chefia feminina nas 

famílias brasileiras, fenômeno que iniciou nos anos noventa.  
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 Para Marcone (2009) as mulheres constituem a maior parte da força de 

trabalho utilizada na agricultura, produzindo alimentos que são consumidos nos países 

em desenvolvimento e nas economias de transição. Mas possuem menos de 2% de 

terras cultiváveis e recebem somente 1/3 da renda em comparação aos homens e, 

raramente, ocupam posições de alto perfil, pois encontram muitas dificuldades de 

aceitação, até mesmo por sentirem-se submissas e terem medo de enfrentar a 

sociedade para receberem seu merecido reconhecimento. 

Inserido nesse contexto e de acordo com a realidade de cada localidade, o 

incentivo para o surgimento de parceria no desenvolvimento de políticas de gênero, 

além da criação de ferramentas para acompanhamento e implantação de linhas de 

crédito específicas, são ações de grande importância na inclusão das mulheres no 

meio cooperativista, como garantias da equidade no tratamento entre homens e 

mulheres. 

 A Lei 7.353 de 29 de agosto de 1985 criou o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher - CNDM, tendo por finalidade a promoção nacional de políticas públicas no 

intuito de eliminar a discriminação da mulher e lhe assegurar liberdade e igualdade de 

direitos, garantindo sua participação ativa na sociedade, nas atividades políticas, 

econômicas e culturais. 

Visando à participação das mulheres na agricultura, o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, no ano de 2008, criou o Programa Organização Produtiva 

das Mulheres Rurais, com o objetivo de implantar políticas públicas de forma integrada 

com o desenvolvimento rural sustentável e, ao mesmo tempo, fortalecer as 

organizações produtivas de trabalhadoras rurais.   

 Essas políticas públicas evidenciam a tentativa de implementação de apoio à 

produção e comercialização de produtos advindos das pequenas lavouras, para 

promover a autonomia econômica, a aquisição de conhecimentos técnicos, culturais, 

organizacionais e, ao mesmo tempo, valorizar os princípios da economia solidária, 

para trabalhadoras. 

 Pode-se afirmar que o cooperativismo rural é um meio importante e pode se 

mostrar eficaz à busca das mulheres por respeito, igualdade e autonomia financeira 

numa sociedade que tem a maioria dos cargos mais importantes e bem remunerados 

ocupados pelo sexo oposto. 
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 II O AVANÇO DO COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO E OS DIFERENTES 

PAPÉIS SOCIAIS NESTE PROCESSO: UM ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO 

FEMININA. 

 

 O cooperativismo iniciou-se na Inglaterra, na cidade de Rochdale, em 1844. A 

primeira cooperativa se chamava “Rochdale Equitable Pioners Society Limited”, era 

uma cooperativa de consumo fundada por 28 tecelões. As vantagens oferecidas aos 

sócios culminaram com o aumento significativo de sua importância na economia e, 

posteriormente, no surgimento de muitas outras economias solidárias. 

 No Brasil, durante o século XIX, surgiu o Movimento Cooperativista Brasileiro, 

que resultou na criação da primeira cooperativa de consumo, em 1889, na cidade de 

Ouro Preto/ MG, conhecida como a Sociedade Cooperativista Econômica dos 

Funcionários Públicos de Ouro Preto, cujas ações se espalharam para outros estados 

brasileiros. 

 Pode-se observar que no início as economias solidárias mais comuns eram as 

cooperativas de consumo, que facilitavam a aquisição de produtos e organizavam 

também a troca de mercadorias entre os integrantes. Atualmente, existem 

cooperativas com várias finalidades, tais como: de consumo, sociais, de trabalho, 

educacionais, de transporte, agropecuárias, de saúde, habitacionais, de produção, de 

infraestrutura, mineral, de turismo e lazer e de crédito. 

 Com o aumento significativo de cooperativas, em 16 de dezembro de 1971, foi 

criada a Lei 5.764 que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime 

jurídico das sociedades cooperativas, que vigora até os dias atuais. Essa dispõe sobre 

o quadro de associados, o capital social (mínimo) e a remuneração, o Estatuto Social, 

as regras internas, a organização das assembleias, o papel dos diretores, os direitos e 

deveres dos sócios, entre outras normativas. 

 O Art. 4º da lei 5.764/1971 define as cooperativas como sociedade de pessoas 

com natureza jurídica própria, com objetivo de prestar serviços específicos para os 

associados e que não estão sujeitas a falência, pois seus associados respondem 

financeiramente por elas. Distinguindo-se das demais empresas pelas seguintes 

características: 

        I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 
impossibilidade técnica de prestação de serviços; 
        II - variabilidade do capital social representado por quotas-
partes; 
        III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada 
associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de 
proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento 
dos objetivos sociais; 
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        IV - inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, 
estranhos à sociedade; 
        V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, 
federações e confederações de cooperativas, com exceção das que 
exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; 
        VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembleia 
Geral baseado no número de associados e não no capital; 
        VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente 
às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em 
contrário da Assembleia Geral; 
        VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência 
Técnica Educacional e Social; 
        IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e 
social; 
        X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto 
nos estatutos, aos empregados da cooperativa;  
        XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades 
de reunião, controle, operações e prestação de serviços. (LEI 
5764/71). 

 

 Durante os últimos anos, nos mais diversos lugares, a adesão às organizações 

econômicas tem-se ampliado, tendo como base o trabalho associado, a coletividade 

dos meios de produção, a autogestão e a cooperação. Na zona rural, a valorização 

das práticas do associativismo e cooperação ganhou força em comunidades onde 

prevalece a agricultura familiar.  

 Por meio dos órgãos governamentais houve a disponibilização de linhas que 

auxiliam no desenvolvimento de projetos e dão suporte às cooperativas e associações 

com o objetivo de constituição de Redes de Cooperação, que além de produzir, tem 

também como finalidade a comercialização. 

 As cooperativas de crédito, que surgiram no Brasil em 1902, são instituições de 

crédito organizadas na forma de sociedades cooperativas, mantidas pelos próprios 

cooperados, que exercem ao mesmo tempo o papel de donos e usuários. Essas se 

tornaram instituições eficientes no fortalecimento da economia, na democratização do 

crédito e na descentralização de renda.  (PINHEIRO, 2008) 

Sendo assim, o cooperativismo tem singular importância para a sociedade, pois 

promove a interação entre indivíduos com os mesmos objetivos, a fim de facilitar seu 

alcance, com as iniciativas das pessoas, tanto homens quanto mulheres, contribuindo 

para o desenvolvimento local sustentável e para o bem-estar da comunidade onde se 

desenvolve. 

 Considerando que a economia solidária visa o bem comum, ela deve ter como 

principal característica a observância às discussões do multiculturalismo e a igualdade 

de direitos. A administração é feita coletivamente de forma democrática, ou seja, cada 

associado tem direitos iguais. (SINGER, 2008) 

 A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol) surgiu na 

década de 80, resultante da união de pequenos agricultores que estavam excluídos 
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pelos demais agentes financeiros. Com um pequeno grupo de pessoas fundaram a 

primeira cooperativa e, posteriormente, o sistema foi crescendo, atuando hoje em 

vários estados brasileiros. 

 A equipe diretiva da Cooperativa Cresol conta com os conselheiros de 

administração, que desenvolvem estratégias e tomam decisões administrativas 

necessárias para o desenvolvimento dessa instituição.  

 Visando a contribuição desses conselheiros esta pesquisa trabalhou com um 

questionário, que foi respondido por sete diretores, com questões que abordaram o 

número de mulheres que fazem parte do quadro de associados da cooperativa, sua 

participação nos conselhos e a visão desses conselheiros quanto às dificuldades 

enfrentadas por elas na agricultura familiar e no acesso ao crédito. 

 Após a análise dos dados fornecidos pelos dirigentes da Cooperativa Cresol, 

pôde-se identificar que as mulheres têm pouca participação como associadas dessas 

cooperativas, representando aproximadamente 26% do quadro de 23.161 associados. 

Em 11 Cooperativas da Base Regional, apenas 6.128 são mulheres, conforme ilustra o 

gráfico abaixo. Os índices são menores ainda no que se refere à participação das 

mesmas em cargos diretivos. 

  

 

Gráfico 1: Número total de associados X número de mulheres associadas 
  Fonte: A autora 

 

 Para Pinho (2000), a questão chave da pouca participação das mulheres no 

cooperativismo é a falta de conscientização de homens e também das próprias 

mulheres, em relação ao seu papel enquanto trabalhadora e cidadã em suas funções 

sociais (econômicas, sociais, políticas culturais). Essa é uma barreira que terá que ser 

vencida pelas cooperativas para a inclusão efetiva das mulheres, nas mais diversas 

ações na cooperativa, de forma a realizar um equacionamento nas questões de 

gênero. 
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 As cooperativas são administradas por um Conselho de Administração, 

composto por um presidente, um vice-presidente, um secretário e outros quatro 

membros. Todos os membros são obrigatoriamente agricultores e fazem parte do 

quadro de associados da Cooperativa Cresol, são eleitos na Assembleia Geral 

Ordinária/AGO, pelos associados e recebem formação específica para o cargo. A 

função desses conselheiros é planejar e executar as operações e serviços da 

cooperativa, controlar seus resultados e desenvolver estratégias de desenvolvimento 

socioeconômico, visando o bem-estar da instituição e, consequentemente, de seus 

associados. Entre as cooperativas pesquisadas, em apenas três delas tem uma 

mulher atuando entre os conselheiros de administração. 

 Dentre esses conselheiros alguns atuam de forma constante nas cooperativas, 

desenvolvendo atividades estratégicas de visitas a campo e de tomada de decisões 

práticas do dia a dia, com uma média de dois a quatro diretores por cooperativa. 

Quanto à atuação das mulheres no desenvolvimento das atividades estratégicas, 

segundo a pesquisa, esta participação é de uma mulher em duas das onze 

cooperativas. 

 Das outras mulheres pesquisadas e que atuam na Cooperativa, entre as 

funções que mais elas desempenham na Cooperativa destacaram-se as ações 

estratégicas de programas de responsabilidade social, como no programa “Um olhar 

para o futuro”, que desenvolve a importância do respeito ao meio ambiente, do 

cooperativismo e da educação financeira, nas turmas do 5º ano em escolas nos 

municípios onde a Cresol atua.  

 Também atuam no Programa “Gênero e Geração” que trata justamente da 

inserção das mulheres e dos jovens no Cooperativismo de Crédito e de seu 

desenvolvimento na propriedade rural. Tal programa trata o cooperativismo como um 

instrumento de desenvolvimento sustentável, buscando iniciativas econômicas para 

ampliar as oportunidades de atuação das mulheres e jovens do meio rural na 

produção de alimentos e melhoria de qualidade de vida.  

 A administração da cooperativa é fiscalizada por um conselho fiscal, constituído 

por 3 membros efetivos e 3 suplentes, com a função de acompanhar e fiscalizar as 

atividades da administração e os seus resultados, além das atividades operacionais 

desenvolvidas pelos colaboradores, com intuito de assegurar o bom andamento da 

cooperativa dentro das regras estabelecidas pelo Banco Central e pelo seu Estatuto 

Social. Desse total de conselheiros fiscais a pesquisa apontou que das 11 

cooperativas, em duas há uma mulher atuando, em outras duas há duas mulheres 

atuando e em apenas uma cooperativa tem-se três mulheres atuando nesta função, 

destacando o fato de que na maioria delas são suplentes. 
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 O baixo índice de participação reforça a ideia de que as mulheres ainda estão 

submissas ao autoritarismo dos homens, que se colocam como chefes da família e 

acabam inibindo a atuação feminina no meio do cooperativismo rural. 

 Segundo os entrevistados a atuação das mulheres na linha de frente da 

Agricultura Familiar embora ainda muito tímida e com pouco reconhecimento, é 

essencial para garantir o sustento de sua família e sua atividade é fundamental para a 

diversificação da produção e da renda da propriedade, bem como para manutenção da 

agricultura familiar no campo. 

 A questão é que o trabalho desenvolvido pela mulher na agricultura familiar é 

caracterizado, pelos homens e, muitas vezes, por elas mesmas, como uma ajuda, sem 

reconhecimento de valor econômico e social. A atividade principal é de 

responsabilidade do homem e o trabalho realizado pela mulher é gratuito. (MELO, 

2002) 

 Analisando a sua atuação de mulheres na propriedade pode-se entender que 

possui planejamento das ações desenvolvidas e maturidade no processo decisório, 

com boas perspectivas de resultados positivos. 

 Quanto à atuação das mulheres no Cooperativismo de Crédito, seja como 

tomadoras de crédito ou na direção das cooperativas, são mais cautelosas na tomada 

de decisão sobre financiamentos e decisões de encaminhamentos na gestão das 

cooperativas, tem um ponto de vista mais detalhista, embasado tecnicamente e não 

politicamente e com prospecção do futuro.  

 Mas, na questão de crédito, ainda são poucas as mulheres que se inserem 

nessa oportunidade. Muitas não têm o aval do cônjuge para financiar suas ideias e 

algumas tomam crédito para sanar outros vencimentos adquiridos pela família.  Sendo 

assim, o Pronaf mulher que é uma linha de financiamento com recursos federais, com 

o objetivo de financiar atividades de diversificação de renda desenvolvidas pelas 

mulheres nas propriedades rurais, ainda é pouco usado. 

 Entre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no âmbito do cooperativismo 

rural, as que mais se destacaram foram: a pouca política do cooperativismo para 

apoiar os seus trabalhos, a sociedade com pensamento machista que impede uma 

maior atuação das mulheres, elas ainda são vistas como trabalhadoras do lar, 

deixando a administração das propriedades na condução dos homens, a cultura do 

homem ser o tomador de crédito da casa e o fato de desconhecerem as linhas de 

credito a ela oferecidas. 

 Segundo a pesquisa houve um pequeno aumento da participação das 

mulheres no cooperativismo, fator esse resultante do aumento das mulheres como 

administradoras das propriedades e ao programa de incentivo desenvolvido pela 
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cooperativa, destaca-se que a maior parte das mulheres se associou entre os anos de 

2013 e 2015.  

Quanto ao aspecto operacional na Base Regional, das 11 Cooperativas em 04 

as gerentes são mulheres e muitas das funções estratégicas são realizadas por outras 

mulheres, as quais vêm mostrando competência e capacidade. 

 O Planejamento Estratégico Participativo da Cresol (PEP) trata da necessidade 

de abertura de espaço para atuação das mulheres dentro das organizações que 

discutem o cooperativismo rural, realizando ações que visem o equilíbrio de gênero, 

não apenas nas propriedades rurais, como também dentro das ações de trabalho nas 

cooperativas. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Cooperativismo de Crédito Rural tem índices muito baixos de participação 

das mulheres, fato este decorrente da herança histórica que trata as mulheres como 

submissas aos seus esposos e estabelece aos homens o cargo de administrador dos 

recursos financeiros da família, causando consequentemente, a falta de equilíbrio 

entre os gêneros e a desigualdade na hierarquia entre homens e mulheres, o que 

resulta em pouca influência por parte das mesmas nas decisões finais. 

A partir do levantamento bibliográfico realizado foi possível identificar a 

crescente participação das cooperativas no cenário financeiro nacional e a sua 

importância para o desenvolvimento socioeconômico dos cidadãos, atuando com 

responsabilidade social, associada à busca pela equiparação de direito entre homens 

e mulheres, tanto no sistema financeiro quando em cargos diretivos nas cooperativas. 

Um dos principais fatores que limitam o acesso das mulheres ao crédito rural é 

a falta de conhecimento das linhas disponíveis. A Cooperativa Cresol trabalha com o 

Pronaf Mulher, voltado para financiar as atividades de diversificação de renda da 

propriedade rural desenvolvidas pelas mulheres, mas o percentual de demanda é 

muito baixo. 

 Mesmo com o aumento crescente da participação das mulheres nas 

cooperativas de crédito rural os índices são considerados muito baixos e, ainda, 

pioram quando se trata da atuação nos conselhos e na direção destas. 

Algumas das possíveis soluções para esta desigualdade de gênero é a 

conscientização não apenas dos homens, quanto ao valor das mulheres, mas 

principalmente delas mesmas, para que acreditem em seu potencial e em sua 
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capacidade, tanto como administradoras de sua propriedade, quando em sua 

capacidade empreendedora e gerencial. 

Outro fator considerável é a necessidade de ampliação das políticas públicas 

que busquem aproximar as mulheres dos serviços disponíveis e orientá-las na 

execução dessas atividades, prestando amparo com informações e orientações. 

 Conclui-se que, a missão para acabar com as desigualdades é conjunta e 

compreende toda a sociedade e consiste na união entre cidadãos, os mais diversos 

órgãos da sociedade civil, como é o caso das cooperativas e o estado em prol de 

processos que qualifiquem e dignifiquem as pessoas e valorizem o papel social, 

econômico e político das mulheres. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos Diretores;  

Caro entrevistado, esta coleta de dados será utilizada como subsídio para a 

elaboração de um artigo sobre “A participação das mulheres no Cooperativismo 

de Crédito Rural”, como requisito para Conclusão do Curso de Pós-Graduação - 

Especialização em Cooperativismo e Crédito Rural da Universidade Estadual 

Centro Oeste - UNICENTRO, para tanto, pedimos sua colaboração respondendo 

às questões desse questionário.  

Público-alvo: Diretores das Cooperativas Cresol 

Pesquisadora: Gracieli Kraveski                    

Sua contribuição é muito importante! 

Obs: Este material e sua identidade não serão divulgados. Manteremos sigilo em 

relação as suas respostas. 

 

1. Cooperativa na qual participa: 

 

2. Função que desempenha: 

 

3. Gênero: (   ) Masculino   (   ) Feminino 

4. Qual é o número total de associados de sua Cooperativa? 

 

5. Qual é o número de mulheres que estão associadas à sua Cooperativa? 

 

6. As mulheres associadas participam do Conselho Administrativo de sua 

Cooperativa? Se sim, quantas? 

 

7. Alguma mulher atua como Diretora liberada, em sua Cooperativa? 

 

8. Comumente, quais as funções que mais elas desempenham na Cooperativa? 

 

9. As mulheres participam do Conselho Fiscal de sua Cooperativa? Se sim, quantas? 

10. Como você descreve a atuação das mulheres na linha de frente da Agricultura 

Familiar? 
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11. E quanto à atuação das mulheres no Cooperativismo de Crédito, seja como 

tomadoras de Crédito ou na direção das Cooperativas, destaque os pontos positivos e 

os pontos negativos desta atuação. 

 

12. Em sua concepção, quais são as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no 

âmbito do Cooperativismo Rural? 

 

13. No período em que você trabalha na cooperativa, houve um aumento significativo 

da participação das mulheres no cooperativismo? Justifique sua resposta. 

 

14. No planejamento estratégico da Cooperativa, como esta questão é apresentada? 

 

Outras contribuições: 

 

Muito Obrigada pela contribuição 

 


