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RESUMO 
Ainda nos dias de hoje, primeiras décadas do século XXI, pode-se observar diferenças de 
gêneros em diversas atividades econômicas, nas quais a participação social feminina é 
menor em relação ao sexo oposto. O presente trabalho tem como tema a participação de 
mulheres em ações de cooperativismo. A problemática da pesquisa centrou-se na seguinte 
questão: como se encontra a participação de mulheres em cooperativas em diferentes 
ações. Para compreender esta indagação utilizou-se de algumas pesquisas em relação à 
temática, para entender aspectos do estado da arte da participação de mulheres no 
segmento social e econômico das cooperativas. Foi realizada uma investigação 
bibliográfica que se propôs a analisar as categorias de identidade ou do empoderamento 
das mulheres e sua participação em cooperativas. A metodologia centrou-se na pesquisa 
qualitativa em educação, que busca traduzir e expressar o sentido dos fenômenos, 
interpretando-os. Nos três tipos de cooperativa, a participação feminina foi diferente. A 
identidade e empoderamento feminina aparecem mais evidentes na cooperativa 
habitacional, onde a mulher não mede esforços para aprender tarefas tipicamente 
masculinas. 
 
Palavras-chave: Cooperativismo, participação feminina, divisão sexual do trabalho. 
 
 
ABSTRACT 
Since the first decades of the 21st century until nowadays, gender differences can be 
observed in several economic activities, in which women's social participation is lower in 
comparision to the opposite sex. The aim of this work is to discuss the woman's 
participation in the cooperativism actions. The research problem is focussed in the following 
question: how can we find the participation of women in different in cooperative actions. To 
understand this question was used some researches with the same theme, to comprehend 
the state of the women's participation in the social and economic segment of the 
cooperatives.  It was made a bibliographic research that aimed to analyze the categories of 
identity or women's empowerment and their participation in cooperatives. The methodology 
emphasises on the qualitative research in education that aimed translate, express and to 
interpret the sense of phenomena. In the three kinds of cooperative, the women's 
participation was different. The identity and female empowerment appear more evident in 
the housing cooperative, where the woman does not measure effort to learn typically male 
jobs. 

Keywords: Cooperativism, female participation, gender division of labor. 
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                     INTRODUÇÃO 
 

A igualdade entre homens e mulheres significa equidade de direitos, 
liberdades, oportunidades de participação, reconhecimento e valorização. Estudos que 
tratam da questão de gênero sinalizam mudanças que estão ocorrendo em relação à 
família como, por exemplo, a busca da divisão equitativa nas tarefas domésticas e na 
educação dos filhos. 

A mulher tem lutado e conquistado direitos que lhe garantem uma maior 
participação social, política e no trabalho, mas há vários caminhos a serem percorridos 
para que esses direitos sejam de fato legitimados e de forma equitativa na relação entre os 
gêneros. 

A participação destas nos diferentes ambientes sociais, culturais e de 
trabalho nos quais são tomadas decisões é fundamental, pois paulatinamente se constrói a 
igualdade de gênero, de forma cultural e com maior segurança. No caso do cooperativismo 
solidário de base agrícola, ainda percebe-se que são os homens agricultores que, em sua 
maioria, vão até as cooperativas pleitear os financiamentos, regulamentar negócios, 
movimentar contas, propor ações em prol do desenvolvimento da agricultura. 

Sendo assim, este trabalho tem como tema a participação de mulheres em 
ações de cooperativismo e preocupa-se com a construção da identidade dessas mulheres.  

Historicamente tem se percebido, tanto no imaginário das pessoas, como 
em pesquisas que a mulher tem tido um papel menor em relação ao homem na 
participação social e econômica e, não seria diferente, nas ações do cooperativismo 
solidário.  

Estudos realizados por Salvaro, Stevam e Felipe (2014), evidenciam que as 
mulheres têm muitos afazeres em casa e acabam deixando de lado a vida na cooperativa. 
Em situação correlata, Bernardi (2011) descreve a pouca participação feminina nas 
cooperativas, seja como associada, seja como diretora ou líder de grupo, resultando assim, 
num maior envolvimento feminino. Descreve que as mulheres participam da geração da 
vida, desde a criação da agricultura até diversas áreas, e o fato delas gerarem filhos, 
antigamente, era uma valorização feminina, onde no trabalho não haviam desigualdades 
entre homens e mulheres. 

Bernardi (2011) menciona que a mulher continua com esta responsabilidade 
no lar, onde, algumas vezes, são ajudadas pelos maridos, e ainda há que se buscar uma 
autonomia nos direito sociais, e nas atividades dos lares, diante do mundo tão moderno, 
que encontra-se atualmente. 

Daller (2010) também se posiciona a respeito, mencionando que a mulher 
vem tomando espaço, aos poucos, em ambientes que costumeiramente eram masculinos. 
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. 

Embasado nessas pesquisas, este trabalho questiona: como as pesquisas 
transcorridas nos últimos anos têm abordado a temática e quais as resultados divulgados 
pelos pesquisadores?   

O objetivo central da pesquisa é compreender como as pesquisas que 
postulam igualdade de gênero tem abordado a participação de mulheres no segmento 
social e econômico das cooperativas.  

A metodologia de estudo centrou-se na pesquisa qualitativa em educação, a 
qual, segundo Neves (1996), tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos 
fenômenos. O método qualitativo procura a interpretação destes fenômenos, que tem a 
mesma natureza dos dados que o pesquisador emprega em sua pesquisa. O presente 
estudo utilizou-se também da pesquisa bibliográfica. 

Sendo assim, entendeu-se ser possível estabelecer relações interpretativas 
quanto às questões que se impõem em dados documentais e que revelam dados 
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qualitativos advindos da subjetividade da análise. Dessa forma, se traduz em uma 
investigação bibliográfica que se propôs a analisar a questão da identidade ou do 
empoderamento das mulheres em sua participação em cooperativas.  

Para tanto, como corpus de análise foram escolhidos três artigos que 
versam sobre a temática, disponibilizados na plataforma scielo e uma dissertação de 
mestrado, sendo as pesquisas de Bernardi (2011), Lima (2006) e Salvaro, Stevam e Felipe 
(2014). 

No presente trabalho, optou-se pela definição de duas categorias de análise, 
pensadas no sentido de dar inteligibilidade ao tema pesquisado. A primeira categoria é a 
da participação/visibilidade feminina, e a segunda se refere ao empoderamento, segundo 
os pressupostos definidos pelos autores acima mencionados. 

 
 
1                   A        PARTICIPAÇÃO/   VISIBI LIDADE        DA       MULHER      NO 
COOPERATIVISMO 
 

No trabalho Mulheres em cooperativas rurais virtuais: reflexões sobre 
gênero e subjetividade, Salvaro, Estevam e Felipe (2014) tematizam a participação das 
mulheres nesses espaços.  

O estudo foi realizado por meio da análise das categorias de gênero e 
subjetividade, a partir da participação de mulheres em três cooperativas rurais virtuais sem 
sede fixa na região sul de Santa Catarina, objetivando analisar os modos de participação 
das mulheres e o reconhecimento do seu trabalho.  

Os dados para referida pesquisa foram coletados no período de 2011 e 
2012. Essas cooperativas contam com um grupo de 20 a 30 agricultores por cooperativa e 
apresentam variedades de produtos, que são comercializados pelas cooperadas. 

Segundo Salvaro, Estevam e Felipe (2014, p. 397): 
 

As mercadorias produzidas e comercializadas pelas cooperadas 
entrevistadas incluem verduras, produtos de origem animal (salame, 
torresmo, entre outros), geleias, licores, suco de uva, vinagre, farinha de 
milho, bolachas, trufas, doces, pastéis, salgadinhos assados, rosca de 
polvilho, cuca alemã, pães, bolo. Os produtos são comercializados em 
feiras populares, programas do governo, supermercados, unidades 
comerciais próprias das cooperativas, festas locais, entre outros. 

 
Percebe-se, no excerto acima, as formas de produção dessa cooperativa 

que foram levantadas pelos autores em trabalho realizado com dez mulheres cooperadas. 
Tal pesquisa foi realizada visando entender a participação das cooperadas nas atividades 
das cooperativas, bem como a divisão do trabalho e, ainda, os produtos feitos pelas 
mesmas. 

Quanto ao processo de formação e existência da cooperativa, quatro não 
participaram, vindo a se associar posteriormente apoiada por maridos, filhos e outros 
membros da família. Foi observado que do total de 20 a 32 pessoas que são associadas 
nas cooperativas, entre 5 a 12 são mulheres. Uma mulher já foi presidenta e outras 
conselheiras nesses espaços, notando-se desigualdades de gênero e possibilidades de 
superá-las. 

Os autores verificaram que esta participação possibilitou benefícios 
decorrentes do trabalho e do reconhecimento social. A visibilidade social e o 
reconhecimento feminino demonstram formas de organização coletiva, divisão do trabalho 
e investimentos na profissionalização das mulheres. A legalização dos produtos, para 
serem comercializados nas feiras e supermercados, possibilitou benefícios financeiros para 
as mesmas e para as famílias. Algumas mulheres relataram que ganharam liberdade e 
autonomia por meio da profissionalização adquirida com os cursos que acabaram fazendo 
no âmbito das cooperativas.  
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Segundo Salvaro, Estevam e Felipe (2014, p. 400) o Pronaf-Mulher se 
apresenta como uma perspectiva de estudo de gênero: 

 
(...) o acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf-Mulher) apresenta diferentes significados para as 
mulheres, especialmente no que se refere ao reconhecimento pelo Estado 
dos direitos como mulheres agricultoras. Cabe esclarecer que o Pronaf-
Mulher é uma linha específica de investimento disponível exclusivamente 
para as mulheres que se enquadravam em alguns grupos do Pronaf na 
safra 2004/2005, onde a partir desta safra, todas as mulheres, 
enquadradas em todos os grupos, têm direito a esse crédito especial. 

 
Outro estudo realizado por Lima (2011) com o propósito de pesquisar a 

visibilidade das mulheres trabalhadoras em contextos de cooperativismo, buscou entender, 
sob a perspectiva das relações de gênero, como se dava a contribuição das mulheres para 
a Cooperativa Habitacional e Mista Ipiíba, no município de São Gonçalo. Pesquisou a 
inclusão das mulheres em trabalhos tradicionalmente masculinos e o processo de 
negociação que isso implica, a divisão sexual do trabalho na construção das casas, 
envolvendo por seguinte um trabalho de artesanato comunitário de mobilização 
majoritariamente feminina.  

O trabalho desenvolvido pela autora baseou-se numa pesquisa de campo 
realizada durante os anos 2002, 2003 e 2005. Trata-se do estudo de famílias pobres que 
se identificam ao compartilhar esforços para a melhoria das condições de vida, objetivando 
a construção da casa própria, se organizaram num mutirão familiar da mão de obra num 
sistema de ajuda mútua, recebendo assistência técnica e financeira para se organizarem. 

A cooperativa surgiu do investimento conjunto de 37 famílias pobres, com a 
participação de 14 homens e 23 mulheres. A mesma representa a realização do ideal da 
casa própria, da qual participam de forma igualitária mulheres e homens. 

 A divisão do trabalho se deu de acordo com a competência, tanto para um 
sexo, quanto para outro. As mulheres ocupavam espaços na cozinha, na contabilidade do 
estoque e do banco de horas. Tendo em vista que possuíam menos experiência que os 
homens na área de construção civil, os serviços encaminhados a elas durante a fase de 
acabamento eram de pintura, arremate e lixamento das casas. Algumas delas assumiam 
sem problemas ou contestação pelos colegas cooperados posições de liderança nesse 
contexto. 

As mulheres cooperadas passaram a participar de tarefas tradicionalmente 
masculinas e a exercer liderança sutil criativa. Essa divisão sexual do trabalho na 
cooperativa põe em evidência o princípio comum ao grupo, segundo o qual o ser capaz de 
fazer é fundamental e está condicionado ao interesse em aprender. Assim, as mulheres 
que se iniciaram no processo de ajuda ao homem no trabalho de construção das casas 
souberam demonstrar esse interesse e aprenderam o serviço. 

Nesse mesmo ambiente de cooperação, a autora se depara com mulheres 
comunitárias, realizando um trabalho coletivo por meio de entreajuda familiar sob sua 
experiência feminina. Essas mulheres acabaram ficando populares, por participarem de 
diversos encontros com pessoas diferentes, fazendo com que sua posição social e sua 
imagem ganhassem espaço. 

Algumas mulheres deram testemunho de seu poder de liderança silenciosa 
e carismática. Seu papel de articuladora com seu potencial criativo e estratégico na hora 
de resolver conflitos e problemas em casa e nas cooperativas. 

Na visão da autora, as mulheres da cooperativa Ipiíba são mais sensíveis 
que os homens ao lidar com relacionamentos interpessoais e propor soluções para 
problemas afetivos, sociais e econômicos que surgem nas famílias, o que as torna mais 
valorizadas perante seu projeto coletivo de melhorar de vida, trabalhando em suas próprias 
casas. Buscaram esse objetivo também por meio do artesanato, o qual a criatividade 
feminina é explorada pela venda de doces, produtos de limpeza, bijuterias e alimentos 
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vendidos em prol da cooperativa, que são fabricados pelas próprias cooperadas e também 
pelas crianças e adolescentes, que encontram um incentivo a mais para participarem da 
cooperativa. 

O terceiro artigo objeto de análise é exposto por Bernardi (2011), onde 
pesquisa a participação das mulheres em onze cooperativas municipais de agricultura 
familiar da população de campo vinculadas a UNICOOPER (Central de Cooperativas, que 
se organizaram a partir dos anos de 1990, nas regiões fronteira noroeste e missões do Rio 
Grande do Sul), tematizando as condições e metodologias que facilitam ou dificultam a 
participação de mulheres. Também procurou compreender como os processos de 
educação popular podem ter contribuído ou não para superar os limitadores da 
participação das mulheres. O trabalho foi desenvolvido pela autora nos anos de 2009 e 
2010. 

A autora descreve que essas cooperativas foram formadas por agricultores 
familiares de campo que se basearam na intensificação do trabalho em torno das 
necessidades de sobrevivência da família. A divisão sexual do trabalho era, em seu início, 
rígida, na qual as mulheres não participavam em espaços públicos e eram 
sobrecarregadas por trabalhos dentro da propriedade. A autora destaca que nas 
cooperativas estudadas havia menos de 30% de mulheres associadas e, em média, 
somente uma mulher compondo a direção de cada cooperativa.  

Segundo Bernardi (2011), a agricultura da população de campo é um estilo 
de produção agrícola e de vida no núcleo familiar, buscando a geração de renda para a 
sobrevivência da família. Este estilo de organizar a agricultura a partir do trabalho da 
família acaba estruturando também as relações de produção econômica, social e política. 
Na população de campo, a busca da autonomia coletiva pelo equilíbrio entre satisfação 
das necessidades e o trabalho é dividida entre os integrantes da própria família. 

No Brasil, a população de campo produz grande parte dos alimentos que a 
população consome, segundo o Censo Agropecuário de 2006, reforçando o conceito e a 
complexidade da agricultura familiar de campo. A autora relata que no período de 1980 e 
1990 as mulheres reivindicavam ser reconhecidas pela profissão de trabalhadoras rurais 
para efeitos da previdência social, que já reconhecia os homens com direito a 
aposentadoria.  

Bernardi (2011, p. 13) complementa: 
 

As agricultoras familiares camponesas da região Fronteira Noroeste e 
Missões têm protagonizado diversas lutas desde o reconhecimento da 
profissão de agricultora familiar e a aposentadoria rural, na década de 
1990, participando ativamente em movimentos sociais como o Movimento 
das Margaridas e o Movimento das Mulheres Camponesas, na disputa e 
participação de direções de sindicatos de trabalhadores rurais e na 
organização das próprias cooperativas de agricultura familiar. 
 

Assim, interromperam um ciclo de invisibilidade, passando a questionar sua 
participação nos espaços de decisão das cooperativas. Algumas delas passaram a 
participar de direções de cooperativas, outras buscaram espaços de representação nas 
comunidades. 

Segundo a autora, até a década de 1990, nem documentos de identidade 
estas mulheres possuíam. Eram consideradas pelo estado e pela sociedade extensões dos 
maridos. Neste momento, saíam da invisibilidade total, passando a ser um pouco mais 
apoiadas pela sociedade. 

No estilo de trabalho dos agricultores familiares de campo, quem determina 
o grau de intensidade de trabalho e quais são as atividades a serem exercidas é o chefe 
da família, onde as mulheres são as responsáveis pelo trabalho de produção para 
autoconsumo e do trabalho doméstico e, quando participam do trabalho no cultivo dos 
produtos destinados ao mercado, é apenas visto como uma ajuda. 
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Essa divisão tem se explicitado pela classificação dos trabalhos como leve 
ou pesado ou apenas como uma ajuda, quando realizado pelas mulheres. No caso do 
trabalho doméstico, este só é ajudado pelos homens em caso de doença das mulheres. 
Também, a decisão sobre o que plantar e como participar das decisões não é tomada em 
conjunto com as mulheres, pois as mesmas só ajudam nesta área e não participam das 
atividades consideradas pelos homens como trabalho. 

A divisão arbitrária do trabalho tem aparecido também na invisibilidade da 
geração de renda das mulheres, que produzem e devem sempre colocar na manutenção 
da família, já aos homens cabe a tomada de decisão dos plantios valorizados como renda, 
a comercialização e decisão sobre todo o dinheiro recebido pela família. 

As mulheres participam em grande número em feiras, em associações, mas 
estão pouco representadas em estruturas mais complexas de comercialização, como as 
cooperativas, onde os responsáveis geralmente são os homens. 

A dependência dos maridos faz com que a tomada de qualquer decisão seja 
deles, pois a maioria delas não dirige e depende desses para se locomover e participar de 
uma reunião. A autora constatou que aquelas que participam das direções das 
cooperativas têm tido dificuldades de participação devido à sobrecarga de trabalho em 
casa, em especial com a ordenha, a qual tem horário determinado e é geralmente 
realizada por elas. 

Para corroborar com os pensamentos acima, destaca-se ainda os estudos 
de Degraff e Anker (s/d) em seu trabalho sobre Mercado de trabalho e o trabalho das 
mulheres, menciona que o casamento, o dar à luz e a criação dos filhos desempenham um 
papel importante na diferenciação da força de trabalho. A divisão de trabalho diferenciada 
por sexo e a segregação ocupacional são os determinantes para a desigualdade no 
mercado de trabalho, visto que, as mulheres são responsáveis pelo cuidado dos filhos e 
pelo trabalho doméstico, e os homens tem o papel das decisões.  

O estudo que os autores realizaram mostrou que nas faixas etárias mais 
produtivas, a participação masculina na força de trabalho é maior que a participação 
feminina, pois é nesta faixa que se concentram os anos da geração e criação dos filhos. 
Assim, constatam que a partir dessa diferenciação as demais ocupações masculinas 
tendem a ser mais valorizadas e melhor remuneradas que as femininas. 

Mintkevicz (2015) concorda com Degraff e Anker (s/d) quando relata que em 
se tratando da divisão do trabalho na agricultura familiar brasileira, ainda é dada ênfase à 
figura do homem, como principal trabalhador e articulador das tarefas agrícolas, o que 
demarca o papel da mulher como coadjuvante e, assim, ocorre à tipificação social das 
tarefas, visto que algumas tarefas são consideradas como típicas do homem e outras 
típicas de mulher.  

Um fato que diminui a participação feminina é o desconhecimento das 
cooperativas, e a questão do voto familiar, onde o homem, o representante da familiar, 
pode votar nas assembleias, fazendo com que as mulheres fiquem ainda mais afastadas, 
perpetuando a fragilidade da participação nas cooperativas. 

Porém, a participação destas foi fortalecida e estimulada depois da 
realização de eventos e projetos com a intencionalidade política de retomar a formação de 
lideranças agricultoras da população de campo. Esses projetos reorganizaram uma 
plataforma coletiva e organizaram novas possibilidades de lutas, despertaram desejos de 
participação e de estabelecimento de novas visões de mundo. Assim, mulheres se 
transformaram em educadoras populares ou como líderes de movimento em favor dos 
direitos das mulheres e, assim, algumas delas passaram a participar de direções de 
cooperativas de agricultura de população de campo.   

Em relação à educação popular, a autora descreve que as organizações não 
governamentais de educação popular em conjunto com os movimentos de mulheres e os 
sindicatos de trabalhadores rurais têm desenvolvido processos educativos, onde são 
refletidos os mecanismos que sustentam as desigualdades entre ambos os sexos, e como 
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fazer para aumentar a participação feminina em cooperativas familiar de campo, 
possibilitando o desenvolvimento de um ambiente com maior participação de todas. 

A autora nota que a educação popular estimula uma leitura das situações 
cotidianas e, ao compartilhar com outras mulheres, se identificam umas com as outras, 
possibilitando que se coloquem em movimento, tomando consciência de seu mundo e o 
transformando em busca de humanização.  

As agricultoras familiares de campo, ao longo dos processos de educação 
popular, foram destacando a necessidade de manter continuamente o diálogo entre si e 
em suas organizações para construir possibilidades de aprofundar a emancipação 
enquanto mulheres. 

 
 

2                   O     EMPODERAMENTO   DA    MUL HER   EM   BUSCA   DE   SEU  
PAPEL SOCIAL 
 
  Para Junior e Benevenuto (2011), a maioria dos estudos de gênero buscam 
promover equidade entre homens e mulheres, tanto na divisão sexual das atividades, 
quanto na educação dos filhos. Os autores relatam que a mulher tem buscado o direito de 
desenvolver suas habilidades, conquistando entrada no mercado de trabalho. 

Segundo Daller (2010, p. 2) no trabalho sobre o empoderamento da mulher 
e a igualdade de gênero: 

 
A ascensão da mulher no âmbito das organizações tem sido considerada 
um dos fenômenos mais marcantes desde o final do século passado. As 
mulheres passaram a ocupar novas posições dominantes nas empresas, 
criando e inovando o seu próprio negócio e desempenhando funções e 
tarefas que por muito tempo pertenceram exclusivamente ao mundo 
masculino, uma vez que, a visão do trabalho feminino sempre apareceu 
mais como complemento da renda familiar. Tal fato se deve à herança 
cultural da sociedade patriarcal que sempre reforçou a tradicional divisão 
sexual do trabalho. 
 

Esta preocupação com a participação da mulher e a igualdade de gênero 
levou a criação em 1895 do Programa de Ação Regional para as Mulheres da América 
Latina e do Caribe, composto por oito áreas, das quais se destacam a igualdade feminina, 
a divisão do trabalho entre homens e mulheres, dentre outros. 

Para complementar o desenvolvimento das estratégias acima, em 1996 
aconteceu a 1ª Plataforma Continental da Mulher Cooperativista, na qual foi criado um 
programa voltado ao aumento da participação da mulher nas cooperativas, com o objetivo 
de ampliar a capacidade decisória da mulher cooperada e estimular novas lideranças.  

Para Daller (2010, p. 3): 
 

Assim, ações foram desenvolvidas em direção ao ajuste das questões de 
gênero visando o aumento da participação da mulher no mercado de 
trabalho cooperativo e associativo, em função das necessidades 
sócioeconômicas mundiais. Esse evento, constituiu-se em marco 
importante para iniciativas e estratégias inovadoras na transformação dos 
modelos cooperativos vigentes, sensibilizando e conscientizando homens 
e mulheres para os desafios inerentes à sociedade globalizada, visando a 
construção da igualdade de gênero. 

 
Diante de toda essa transformação no cenário cooperativo, em sentido 

correlato, Junior e Benevenuto (2011) destacam que a mulher passa a ter uma visão 
diferenciada: deixa de ser a dona de casa, a esposa a mãe, responsável pelo ambiente 
doméstico e cuidado com os filhos, passando a uma visão administrativa, empresarial. 

Junior e Benevenuto (2011) ainda acrescentam: 
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Analisando o contexto brasileiro afirma que as mulheres começam a ser 
percebidas como um ser social, absorvendo conhecimentos, apontando o 
seu valor ao mercado empreendedor. No século XX, é iniciada a inserção 
das mulheres ao mercado, mas sua valorização ainda é baixa. O mercado 
empreendedor começa a crescer para essas mulheres, pois a visão que 
se obtinha como cuidadora, passa a ser empreendedora, se ligando a 
conceitos administrativos, que até então era ligados ao gênero masculino, 
por possuir a visão de que apenas homens podiam administrar. 
 

Partindo para análise dos três artigos que serviram de base para o estudo, e 
analisando-os na categoria do empoderamento, observa-se que ele aparece, porém de 
formas e intensidades diferentes nos três tipos de cooperativas. 

No trabalho Mulheres em cooperativas rurais virtuais: reflexões sobre 
gênero e subjetividade, realizado por Salvaro, Estevam e Felipe (2014), como já destacado 
neste texto, do total de cooperados (em média 20 a 30 por Cooperativa) de 5 a 12 de cada 
cooperativa são mulheres. Disso se depreende que as mulheres ainda estão em posição 
diferenciada, ou seja, em menor número, o que por si só demanda mais estudos para 
entender esta diferenciação. 

Contudo, no trabalho dos autores destacados, mostrou-se que as 
entrevistadas ressaltaram os benefícios financeiros e sociais que tiveram participando das 
cooperativas, ainda mais com a legalização dos produtos, onde puderam vender em 
supermercados, festas e feiras populares.  

Os autores perceberam em relatos das entrevistadas, ganhos profissionais, 
autonomia e liberdade adquiridas através dos cursos profissionalizantes que acabaram 
fazendo. Uma entrevistada demonstrou que venceu a insegurança ao aprender a dirigir, o 
que resultou na superação, num aumento da liberdade e poder que não possuía. 

Como já citado, o reconhecimento do trabalho da mulher nessas 
cooperativas exigiu a profissionalização das mesmas, através da realização de curso para 
vendas. Tamanha motivação com o empreendimento, que algumas entrevistadas se 
propuseram a fazer curso de informática para se atualizarem e aprenderem mais. O 
empoderamento se dá no momento em que as cooperadas passam a se realizar com 
aquilo que se propõe a fazer e se sentem mais valorizadas perante a sociedade. 

No estudo sobre a visibilidade das mulheres trabalhadoras em contexto de 
cooperativismo na Cooperativa Habitacional e Mista Ipiíba, realizado por Lima (2006), na 
questão da participação na cooperativa habitacional, houve divisão sexual do trabalho 
quanto à competência e por meio de ideologias e habilidades naturais para um e para 
outro sexo.  

Devido esta divisão na obra de construção e acabamento das casas, as 
mulheres precisaram de ajuda no serviço doméstico, a qual obtiveram a ajuda tanto de 
filhos quanto dos maridos, deixando transparecer uma identidade fortalecida, aumentando 
ainda sua autoestima. E também por estarem envolvidas no artesanato, onde as mesmas 
produziam para a venda, o que as deixava no domínio, ainda mais comprometidas com a 
cooperativa e podendo ensinar as crianças, que também ajudavam no desenvolvimento do 
trabalho. 

Na construção das casas, as mulheres se encontraram bastante 
empenhadas na realização das tarefas tipicamente masculinas, visto que estavam 
realizando um sonho, que seria a construção da casa própria. Esse empenho permitiu o 
aprendizado e até mesmo a liderança em determinada tarefa, o que deixa transparecer seu 
poder em relação ao homem, que aceita o aprendizado feminino, porém como uma ajuda 
ao trabalho que supostamente é de sua responsabilidade.  

Quando é mencionado o trabalho comunitário, percebe-se mulheres 
populares, visto que participam de diversos encontros com pessoas diferentes, ganhando 
espaço a sua posição social e imagem, o que as torna poderosas. 
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Já, no resultado de seu trabalho, analisando a participação das mulheres em 
onze cooperativas municipais de agricultura familiar, Bernardi (2011) percebe que nas 
cooperativas de agricultura familiar têm tido pouca participação de mulheres como 
associada e consequentemente nas direções das mesmas. Desta forma, não se evidencia 
ainda o empoderamento da mulher em sua plenitude.  

Porém, como mencionado pela autora, a participação das mulheres foi 
fortalecida e estimulada de maneira geral durante e depois da realização de eventos e 
projetos com a intencionalidade política de retomar a formação de lideranças agricultoras 
familiares de campo.  Algumas delas passaram a participar de direções de cooperativas de 
agricultura familiar, e algumas se transformaram em educadoras populares, o que deixa 
transparecer um início de empoderamento, mesmo que discreto.  

Dentre os três tipos de cooperativas nota-se um maior empoderamento 
feminino quando se tratou da construção da casa própria, apesar de o serviço ser dividido, 
mas as mulheres não se deixam de lado apenas por se tratar de um serviço tipicamente 
masculino, pelo contrário, se motivam ainda mais em aprender algo novo, vindo de seu 
esforço para realização do sonho. 

 
 
3                   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante das condições históricas de desvalorização do trabalho da mulher, 
esta tem tido um papel menor em relação ao homem quando se fala em participação 
cooperativa ou em outros eventos sociais. 

No estudo ora realizado, que investigou, por meio de um estudo 
bibliográfico, as questões de participação/visibilidade e empoderamento de mulheres que 
participam de cooperativas, percebeu-se que nas cooperativas rurais virtuais, os autores 
se focaram na análise do reconhecimento e visibilidade do trabalho feminino.  

Como observado neste estudo, em algumas vezes a não participação de 
mulheres se deu pelos muitos afazeres domésticos que se deparam, como cuidar da casa, 
dos filhos e na produção de mercadorias comercializadas pelas próprias cooperativas em 
feiras, supermercados e festas.  Contudo, a possibilidade de expor as mercadorias citadas 
para comercialização permitiu a profissionalização das mulheres, visto que esta 
participação como cooperada contribuiu para a diminuição das desigualdades de gênero e 
hierarquias. 

O empoderamento da mulher pôde ser observado no trabalho de Salvaro, 
Estevam e Felipe (2014) quando as mulheres deixam transparecer que ganharam 
liberdade e autonomia por meio da profissionalização adquirida com os cursos que 
acabaram fazendo. Essa visibilidade feminina na cooperativa só trouxe benefícios, que são 
argumentados pelos autores quando mencionam que houve aumento da divisão do 
trabalho em casa, envolvendo os homens nas tarefas domésticas. 

Foi observado que no estudo da cooperativa habitacional, desenvolvido por 
Lima (2011), a centralidade do trabalho coletivo é a garantia do futuro da família, ou seja, a 
construção da casa própria, o que proporcionou uma grande divisão do trabalho entre 
ambos os sexos, contando com a inovação da participação feminina em tarefas 
tradicionalmente masculinas.  

Percebe-se que o modo organizado para o trabalho de construção das 
casas proporcionou um mutirão familiar para a mão de obra, ensejando a vivência de 
relações mais democráticas entre homes e mulheres e proporcionando troca de 
experiências entre os mesmos.  Nota-se o empoderamento feminino, pois na tomada de 
decisões ambos discutem. Essa conquista se transforma na fonte de orgulho e satisfação 
pessoal feminina, já que são mulheres capazes de acumular forças pessoais e coletivas. 

Analisando o terceiro estudo que tematiza a luta das agricultoras familiares 
de campo, realizado por Bernardi (2011), percebe-se pouca participação feminina nas 
cooperativas. São os homens que representam as famílias como culturalmente tem sido, 
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mesmo aparentemente atendendo às reivindicações das mulheres. Para manter o poder e 
a divisão sexual do trabalho os dirigentes das cooperativas restringem a participação das 
mulheres.  

Nas pesquisas da autora com as mulheres entrevistadas, pôde-se perceber 
que como as cooperativas, por decisões do conselho de administração, trabalham com o 
voto familiar, as mulheres ficam de lado, dificultando a participação das mesmas. Outro 
fato é a prática cooperativa da suposta capacidade espontânea dos indivíduos ou grupos 
se representar de forma eficaz e representativa sem levar em conta suas especificidades 
de classe e gênero, o que tem fragilizado a participação feminina.  Esta situação tem 
perpetuado a fragilidade da participação dos associados e associadas nas cooperativas, e 
pouco é feito para ampliar esta participação. 

As mulheres alegam que, assim como no estudo de Salvaro, Setevam e 
Felipe (2014), as atividades dentro da propriedade e o trabalho doméstico provocam a 
sobrecarga de trabalho, a pouca mobilidade e o desconhecimento sobre as cooperativas 
têm um afastamento voluntário das cooperativas e um retorno ao lar. 

Nota-se que a participação das mulheres foi fortalecida e estimulada depois 
da realização de eventos e projetos políticos para formação de mulheres líderes, sendo 
assim, percebido um início de empoderamento feminino. 

Em síntese, nas pesquisas estudadas para a realização desse trabalho 
investigativo, a participação/visibilidade e o empoderamento de mulheres foram 
evidenciados, porém na cooperativa Ipiíba foi mais presente, visto que as mulheres se 
motivaram ao máximo a aprender algo novo.  
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