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Resumo 

Esta trabalho teve como objetivo compreender os processos de Empoderamento feminino presentes no cotidiano 

das mulheres cafeicultoras produtoras do café orgânico feminino do município de Poço Fundo (MG). O estudo é 

de corte qualitativo, através de entrevistas semiestruturadas e de observação não participante. As entrevistadas 

aconteceram no ano de 2019, sendo que o primeiro contato aconteceu em março de 2019 e o ultimo em março de 

2020, completando assim doze meses de pesquisa de campo. Os resultados mostraram que o Empoderamento 

dessas mulheres do café aconteceu através do trabalho e de lutas pela conquista de espaços e direitos políticos, 

econômicos, sociais e financeiros. Foi identificado quatro categorias de análise em relação ao Empoderamento 

que contribui para que esse grupo de mulheres se sinta com poder, são elas: individual, financeiro, 

organizacional, coletivo e/ou comunitário. 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Cooperativismo. Feminismo Rural. Empoderamento Organizacional.  

 

Abstract  

This study aimed to understand the processes of female empowerment present in the daily lives of women coffee 

growers who produce organic female coffee in the municipality of Poço Fundo (MG). The study is qualitative, 

through semi-structured interviews and non-participant observation. The interviewees took place in 2019, with 

the first contact taking place in March 2019 and the last in March 2020, thus completing twelve months of field 

research. The results showed that the empowerment of these coffee women happened through work and 

struggles to conquer political, economic, social and financial spaces and rights. Four categories of analysis were 

identified in relation to Empowerment that contribute to this group of women feeling empowered, they are; 

individual, financial, organizational, collective and/or community. 

Key words: Family farming. Cooperativism. Rural Feminism. Organizational Empowerment. 

 

1. Introdução  

 

Historicamente a atividade da cafeicultura encontra-se em todo o estado de Minas 

Gerais. A comercialização do café representa a principal fonte de renda de muitos pequenos e 

médios produtores (VALE; CALDERARO; FAGUNDES, 2014), com destaque ao trabalho 

das mulheres nas lavouras de café, a qual apresenta função primordial na manutenção e 

reprodução desta atividade, atuando desde o plantio até o processo final do café.  

Em estudo feito por Fontenele, Arzabe e Nogueira (2017), se observou que o trabalho 

das mulheres do café acontece dentro e fora do lar, uma vez que são responsáveis por cuidar 

das crianças, do alimento, das roupas, da casa, do ambiente externo, da capina, plantio, 

adubação, colheita e seca do café. Em outro estudo feito sobre este tema em Minas Gerais, 

Guimarães e Ribeiro (2017) abordam sobre a “força das mulheres” que trabalham com o café 

no estado mineiro, utilizando relatos de quatro regiões importantes na produção do café, 



  

 

sendo elas: Araponga, Martins Soares, Alto Jequitibá e Lajinha. Nas falas das mulheres, elas 

relatavam que o fato de poderem ficar mais próximas da sua família, ter contato com a 

natureza, desenvolver uma produção sustentável, ter condições de melhorarem sua renda 

familiar e ter seu próprio negócio, são fatores que as motivam a serem produtoras de café.  

Neste âmbito de atuação das mulheres no café, destaca-se o conceito de 

Empoderamento de uma forma abrangente, que “reflete o modo como as mulheres assumem 

sua condição de sujeito por intermédio de conscientização, de participação e igualdade”, 

sendo assim o Empoderamento vai se configurando na sociedade “pelo capital sócio cultural 

que vai sendo adquirido nas interações com os outros e também com o grupo” (STREY; 

CÚNICO, 2016, p. 274). Segundo Lisboa (2008, p.7) “Empoderamento é o mecanismo pelo 

qual as pessoas, as organizações e as comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, 

de sua própria vida, de seu destino, tomam consciência da sua habilidade e competência para 

produzir, criar e gerir”.  

No entanto, não basta que as mulheres empoderadas atuem na produção e/ou gestão da 

produção cafeicultora, é necessária à sua participação dentro das organizações que congregam 

os agricultores, reivindicando políticas e ações de beneficiamento, como nas associações, nos 

sindicatos e nas cooperativas. Isto é, a participação das mulheres nas cooperativas promove 

uma outra forma de gerir e de conduzir a gestão, trazendo novos papeis para homens e 

mulheres. A “participação das mulheres produzem ‘fissuras’ no instituído acerca de normas e 

hierarquias de gênero, as quais atribuem posições sociais diferenciadas para mulheres e 

homens a partir da naturalização de ‘características femininas e masculinas’ (SALVARO; 

ESTEVAM; FELIPE, 2014, p. 397).  

Tratar das questões de gênero dentro dos espaços em que prevalece a cooperação, mas 

que não deixa ao mesmo tempo de funcionar como um espaço empresarial e competitivo é 

sempre um desafio, uma vez que são poucos os trabalhos e as perspectivas teóricas realizadas 

sobre estas temáticas. Portanto, para este estudo, foi selecionado o grupo de mulheres 

agricultoras do café orgânico feminino o MOBI (Mulheres Organizadas em Busca de 

Igualdade), que fazem parte da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e 

Região LTDA (COOPFAM) para serem sujeitas da pesquisa.  

Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo central analisar o Empoderamento 

feminino de agricultoras familiares integrantes de uma cooperativa de café. 



  

 

2. Referencial teórico 

2.1. Empoderamento Feminino 

 

O termo Empoderamento vêm ganhando destaque em diferentes contextos nos últimos 

anos, porém tem significados distintos em variadas conjunturas socioculturais e políticas e 

não se traduz facilmente em todas as línguas. Discutir e buscar entendimento sobre este tema 

no contexto de gênero e no universo rural se torna um desafio pelo fato de poucos estudos 

serem executados nessa perspectiva.  

Levando isso em consideração, vale mencionar que vários termos são utilizados para 

definir o Empoderamento, como: controle, poder, auto confiança, poder de escolha, vida 

digna, liberdade, valorização das capacidades individuais, luta, independência, tomada de 

decisão, despertar das capacidades, entre outros, que, obviamente, dependem do contexto 

analisado para serem precisados. Logo, “Empoderamento é relevante no nível individual e 

coletivo e pode ser econômico, social ou político” (NARAYAN, 2002, p. 14).  

Numa tentativa de melhor descrever o Empoderamento, Villacorta e Rodríguez (2002) 

escrevem sobre o Empoderamento retratando o impacto das transformações sociais advindos 

das relações de poder.  

O Empoderamento faz referência a produzir mudanças nas relações de poder que 

afetam negativamente o desenvolvimento da sociedade em seu conjunto e, em 

especial, aos setores sociais em desvantagem. Porém, a própria ideia de 

desvantagem é relativa em função da presença de outros setores sociais que 

detenham cotas maiores de poder em um determinado âmbito social. Assim, o 

Empoderamento da mulher é relativo ao poder que detenham os homens; o 

Empoderamento dos pobres é relativo ao poder dos ricos e dos setores médios; e o 

Empoderamento das etnias indígenas é relativo ao poder social dos mestiços 

(VILLACORTA; RODRÍGUEZ, 2002, p. 52). 

 

Inicialmente, faz-se necessário conceituar o Empoderamento em três dimensões, de 

acordo com Baquero (2006), sendo três tipos: individual, organizacional e comunitário. Para 

melhor compreensão, no Quadro 1, esses tipos serão melhor descritos. 

 

Quadro 1 – Dimensões do Empoderamento 

Dimensões Indicadores Objetivos 

Empoderamento 

Individual 

Envolve questões de autoestima, autoconfiança, 

aceitação, afirmação.  

Melhorar as condições de vida 

da pessoa, através do 

entendimento de quem ela é e 

como ela pode atuar em seus 

diferentes núcleos de 

relacionamentos. 



  

 

Empoderamento 

Organizacional 

Envolvimento nos diferentes níveis da organização, 

seja ele na gestão bem como em conselhos, 

secretarias, diretorias.  

- Tomada de decisão; 

- Planejamento; 

- Execução; 

- Implementação; 

- Assessória; 

- Participação direta e indireta. 

Melhoria da produtividade da 

organização, envolvimento da 

equipe, construção de rede de 

apoio, sistema de hierarquia 

menos robusta. 

 

Empoderamento 

Comunitário e/ou 

Coletivo 

Tem uma variação em relação à aceitação do 

Empoderamento nas diferentes comunidades, vai 

depender do projeto e de como ele é executado. 

Existem dificuldades em relação à efetividade do 

Empoderamento, porém se ele for bem executado 

esses são os benefícios:  

- Empoderamento pessoal; 

-Evolução e continuidade dos grupos formados;  

-Criação de associações e organizações 

comunitárias; 

- Ação social e política.  

Conquista e defesa dos direitos 

individuais e coletivos, 

interferências na condução de 

projetos e políticas. 

Fonte: BAQUERO (2006). 

 

De acordo com o Quadro 1, na dimensão organizacional, o Empoderamento é 

importante no saber delegar o poder para ser bem direcionado para a tomada de decisão, 

gerando, autonomia e participação efetiva dos colaboradores nos diferentes níveis da 

organização. Na dimensão comunitária, o engajamento das pessoas é fundamental para a 

compreensão sobre a problemática em discussão, por isso, seu objetivo é desenvolver 

competências para uma atuação política que busque o bem-estar e a melhoria de vida de todos 

os envolvidos. O Empoderamento individual passa pelo aspecto cognitivo, levando em conta 

que as pessoas tomem posse de seus próprios desejos, objetivos, planos, desenvolvendo 

pensamento crítico sobre a realidade em que estão inseridas (BAQUERO, 2006). 

 

2.2 Mulheres do Café e o Empoderamento Feminino  

 

A cafeicultura em Minas Gerais tem importância social e econômica, sendo 

responsável em vários municípios pela manutenção da reprodução da agricultura familiar, 

uma vez que a participação da mão de obra familiar tem representação fundamental. 

Historicamente a criação de cooperativas agropecuárias no Brasil tinha foco na exportação, 

mas com a crise dos anos 1920, o governo viu a necessidade de valorizar o pequeno produtor, 

sendo que uma das formas de escoar a produção deste pequeno produtor foi através das 

cooperativas agropecuárias. Nesta época, o café já era produto de destaque na economia, por 



  

 

isso organizar a produção em cooperativas se tornava muito viável, objetivando assim o 

fortalecimento da cafeicultura familiar (COSTA; JUNIOR; SILVA, 2015).  

Na visão de Andersson (2015), o trabalho da mulher no rural perpassa a tradicional 

visão de que elas eram simplesmente ajudantes, podendo ser demonstrado que as mulheres 

são protagonistas na tomada de decisão e no desenvolvimento das atividades nos espaços 

familiares e coletivos. O feminismo e as lutas destas mulheres fortalecem os espaços de luta e 

voz, demonstrando a força que os grupos podem representar na sociedade.  

Apesar disso, o Empoderamento ainda se expressa de forma tênue, sendo reflexo da 

recente caminhada das mulheres agricultoras nesta direção. No estudo de Andersson (2015), 

foi observado que o processo de Empoderamento aconteceu, pela inserção das mulheres nos 

processos de produção e de comercialização. Outra constatação do estudo foi que 

“interlocutoras assumiram novos espaços em razão do afastamento dos esposos das atividades 

atinentes à produção, fato que, em maior ou menor grau, potencializou a inserção delas na 

produção de base ecológica” (ANDERSSON, 2015, p. 176).  

Em estudos feitos por Silveira e Marques (2009) na região de Poço Fundo, onde se 

localiza a cooperativa estudada, se observa aumento do interesse do agricultor familiar pela 

plantação de alimentos orgânicos, dentre estes o café. Estes autores observaram que a 

agricultura familiar em Poço Fundo recebe incentivos do município e do estado para a 

produção de orgânicos, ocorrendo, fortalecimento da agricultura familiar orgânica local.  

Vale ressaltar que em estudos feitos por Engel, Almeida e Depont (2017, p. 78) sobre 

agricultores familiares organizados em cooperativas, pôde ser observado que “a agricultura 

familiar tem se readaptado a novos formatos e encontrou no cooperativismo uma estratégia de 

sobrevivência e crescimento, principalmente, levando em conta o mercado globalizado e 

competitivo que se tem na contemporaneidade”.  

 

3. Metodologia 

 

A abordagem do estudo foi qualitativa, com vista a potencializar o entendimento 

acerca do problema de pesquisa, assim como obter maior conhecimento dos aspectos que não 

podem ser facilmente observados e medidos de forma direta, tais como sentimentos, 

pensamentos, intenções e comportamentos (GIL, 2002). A pesquisa qualitativa engloba 

questões relacionadas aos significados, motivações, valores e atitudes, características 



  

 

humanas que precisam ser trabalhadas de uma forma mais interpretativa, entendendo a 

realidade social a partir das representações sociais (DESLANDES, 2009). 

A pesquisa utilizou-se de observação participante, de entrevista semiestruturada, de 

diário de campo e pesquisa documental. O estudo foi executado em uma unidade única de 

análise, técnica que aborda o problema, o delineamento da pesquisa, a coleta e a análise de 

dados, a apresentação de resultados, e ainda acompanha todo o percurso da pesquisa.  

A Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região - COOPFAM foi 

selecionada para o estudo de caso por ter seus valores de formação na economia solidária, 

com destaque para o trabalho das mulheres, bem como a maneira como elas vêm se 

constituindo como sujeitos político e social nas cooperativas de café, e numa perspectiva rural. 

Além disso, são mulheres que se mobilizam e se articulam através de grupos de interesses 

para formar uma cooperativa justa e inclusiva, e organizam experiências produtivas e de 

comercialização em busca de melhores condições de vida.  

O grupo Mulheres Organizadas em Busca de Igualdade – MOBI teve início em 2006, 

sendo formado principalmente por agricultoras do café orgânico da COOPFAM. Em média, 

participam 30 mulheres, que buscam igualdade de direitos nas relações de gênero no meio 

social, familiar, organizacional e político.  

Inicialmente, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica objetivando reunir os 

principais trabalhos científicos e autores que compunha o referencial teórico apresentado. Em 

seguida, realizou-se uma pesquisa documental em materiais disponibilizados pela Cooperativa 

e pelo grupo MOBI, como folders, websites, textos de jornais e revistas, encartes e atas. 

A análise e a interpretação dos dados coletados pelas entrevistas semiestruturadas 

foram realizadas através da análise de conteúdo partindo da transcrição autorizada das 

entrevistas. O material foi submetido a sucessivas leituras de modo a identificar a presença de 

certos conteúdos, cujas características foram organizadas em categorias de respostas 

(BARDIN, 1977). As transcrições foram submetidas às fases de pré-análise, exploração, 

análise do material e interpretação.  

Vale ressaltar que as entrevistas foram realizadas com o uso de uma filmadora 

profissional, com consentimento prévio do(a) entrevistado(a), utilizando-se de um roteiro 

prévio de questões. Algumas das entrevistas aconteceram na pousada (localizada em Poço 

Fundo) e nas casas da(os) entrevistadas(os); outras estenderam-se para além da “sala de casa”, 



  

 

ultrapassando o espaço doméstico e sendo realizadas junto aos espaços de produção, 

sobretudo a lavoura do café e o terreiro onde é feito a secagem do café. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Durante o período de visitas as entrevistas aconteciam na sala, na lavoura de café, no 

terreiro de café, na varanda das casas, durante uma caminhada ou na horta. Foi um período 

marcado por muito afeto e carinho em que foi possível conhecer um pouquinho do universo 

dessas mulheres fortes e guerreiras.  

Foram realizadas de maneira mais específica, dessas dezessete mulheres participantes 

de forma efetiva, treze são produtoras do café orgânico feminino e duas do café feminino 

sustentável; as demais são produtoras de rosas orgânicas, confeccionam o artesanato a partir 

da borra e palha do café e são produtoras de verduras orgânicas. Dessas reuniões, participam 

também colaboradores que são de instituições locais, municipais e estaduais; conforme o 

projeto que está em andamento, participam também professores do Instituto Federal de 

Machado e alguns pesquisadores de diversas universidades do país. A participação se deu em 

três reuniões do grupo com duração aproximada de três a quatro horas de reunião.  

Como resultados, analisa-se que o Empoderamento passa por fases e que está 

relacionado com autonomia, independência financeira, coletividade, envolvimento 

organizacional, dentre outras características que serão detalhadas. De maneira análoga, 

Baquero (2006) diz que o empoderamento acontece nos níveis individual, organizacional e 

comunitário. No nível individual, ele está relacionado ao comportamento do indivíduo ao 

psicológico. Em nível organizacional, à capacidade de formação de redes participativas que 

buscam transformações, e, em nível comunitário, quando o grupo consegue se articular com 

bases sólidas e com objetivos comuns, políticos e sociais. Assim, foram encontradas quatro 

categorias de análise que definem o Empoderamento: individual, organizacional, econômico e 

o coletivo/comunitário (figura 1). 

 

Figura 1 – Resumo das Características do Empoderamento Feminino Encontrados no Campo 



  

 

 
Fonte: Elaborado com base na pesquisa de campo (2020). 

 

Além disso, salienta-se que na visão da entrevistada Rosa (2019), o Empoderamento 

Feminino inicia “a partir do momento que você consegue chegar ali no grupo e começa a 

tomar gosto pelo ideal daquele grupo. Todo mundo vai se desenvolvendo e melhorando. A 

comunidade toda vai melhorando”.   

Na visão da entrevistada Flora (2019), seria “a gente ter a liberdade de expressar 

aquilo que a gente sente”. Já na visão da entrevistada Ires (2019), para ela o Empoderamento 

Feminino seria: 

 
Entendo que a mulher empoderada é a mulher ter o poder de fazer as coisas. Feliz de 

nós que podemos chegar nisso, eu posso falar, tenho o meu direito e o outro tem que 

me ouvir, porque, antes, nós não podíamos falar, porque ninguém aceitava que a 

gente falava. Ninguém queria ouvir. Agora, eles têm que abaixar a cabeça e ouvir.  

4.1 Dimensão Econômica 

 



  

 

As mulheres organizadas vêm desempenhando um papel muito importante para a 

equidade de gênero em várias esferas da sociedade. Através desta união, acontece o 

fortalecimento do grupo, e, dessa forma, o Empoderamento surge como resultado de toda a 

luta e busca por melhores condições de vida.  

A questão financeira é um fator muito relevante em relação ao Empoderamento dessas 

mulheres rurais pesquisadas.  

 

O meu café é vendido. Daí, o dinheiro cai na minha conta no banco. Tipo roupas do 

meu marido, sou eu que compro, coisa de decoração e coisas para casa sou eu que 

compro, os presentes dos afilhados que não são poucos (risos). Porque, às vezes, eu 

pedia dinheiro para comprar alguma coisa e ele não concordava achando que não era 

bom. Agora, hoje, eu não preciso disso. Quando eu quero, eu vou lá e compro e eu 

não preciso falar com ele. Então, é uma liberdade (ENTREVISTADA ROSA, 2019). 

 

Pode-se observar, na fala da entrevistada Rosa (2019), que sua independência 

financeira inclui a possibilidade de conseguir proporcionar uma melhor condição para seus 

familiares. Em outros relatos, a utilização dos recursos para a manutenção familiar também 

foi destaque, e uma sensação de contribuição e bem-estar pode ser ressaltada. Foi perguntado: 

para você, como mulher, como é ter dinheiro? “Sempre foi junto e ainda continua junto”. O 

marido compra o que precisa. Os filhos e eu também compramos o que precisamos, mas tudo 

tem o diálogo” (ENTREVISTADA MAGNÓLIA, 2019).  

Na fala da Entrevistada Hortência (2019), uma jovem de dezessete anos que aprendeu 

desde muito cedo a importância de ter sua renda, e que a sua qualidade de vida tinha relação 

direta com as atividades da agricultura familiar desempenhada pela sua família, também se 

observa isso. A Hortência relatou que gosta muito das atividades manuais e que está iniciando 

sua lavoura de café feminino para poder melhorar sua renda. Além de cursar Pedagogia, ela 

tem uma plantação de tomates orgânicos.  

 

... eu nunca tive mesada e nunca pedi dinheiro para os meus pais, porque isso me 

dá nos nervos (risos). Então, o que eu fazia era: colhia meia caixa de tomate e 

ganhava oito reais. Esse era meu estilo de vida. Naquela época, oito reais davam 

para fazer muita coisa. Quando eu tinha dez anos, já tinha meu dinheiro. Claro que 

remédios, material de escola, nunca fui eu que paguei, mas a faculdade hoje sou eu 

que pago, com o dinheiro do café. É claro que melhorou muito depois do meu café 

(ENTREVISTADA HORTÊNCIA, 2019, grifo nosso). 

No dia dezessete de maio de 2019, foi realizada a primeira visita da equipe da 

COOPFAM e MOBI para certificar a primeira produtora do Café Orgânico Feminino. O 



  

 

trabalho de certificação do Café Orgânico Feminino teve início em janeiro de 2019. Uma 

pesquisadora do Instituto e também colaboradora do MOBI trouxe em sua fala a questão da 

importância do Empoderamento financeiro das mulheres rurais.  

 

Antes a gente achava que só homem entendia de números, dinheiro. Para as 

mulheres, ficava o serviço, porque ela era considerada menos inteligente. Até hoje, 

muita gente acha que a mulher não tem a mesma capacidade. Então, a gente quer 

mostrar isso, a mulher é capaz de estar onde ela quiser, ela pode estar onde ela 

quiser (COLABORADA DA MOBI, 2019). 

 

O MOBI vem atuando desde 2006 como um grupo formado por mulheres que se 

organizaram em busca de representação política e social dentro da Cooperativa. Através dessa 

união, as mulheres despertaram para a importância do trabalho coletivo no campo, sendo que, 

dentro desta cadeia de produção do café feminino, a geração de renda é muito importante no 

Empoderamento econômico delas. Dessa forma, uma mulher empodera a outra e é formada 

uma corrente de mobilização em busca de reconhecimento e valorização do trabalho feminino.  

 

4.2 Dimensão Organizacional  
 

Segundo Oakley e Clayton (2003), o Empoderamento organizacional está relacionado 

com uma identidade coletiva, com o estabelecimento de uma organização representativa e 

com uma liderança organizacional atuante. Levando isso em consideração, entende-se que o 

fato de estarem inseridas em uma cooperativa promoveu de forma positiva o Empoderamento 

das mulheres pesquisadas. Segundo a Entrevistada Rosa (2019): 

 
Depois que a gente começou a participar da COOPFAM a convite de um cunhado 

meu, o nosso crescimento foi muito grande. O meu marido começou a fazer viagens, 

a participar ativamente da vida da cooperativa. Através disso, eu já conheci muitos 

lugares: fomos nas Olímpiadas do Rio de Janeiro vendendo café. Ficamos lá uma 

semana [...]. Para você saber o que consumidor procura, para você estar melhorando 

a qualidade do café, quando você vai diretamente no consumidor, você consegue o 

que ele está buscando, e assim podemos adaptar nossa produção. Essa aproximação 

do produtor com o consumidor é muito boa. 

Pode ser destacado que a organização teve relação direta com o Empoderamento 

financeiro da Rosa, já que, ao mesmo tempo que para ser cooperada, ela precisou ter uma 

propriedade em seu nome, assim como uma conta bancária aberta e ativa também no seu 

nome. Logo, as normas da organização fazem com que as mulheres sejam inseridas no 

sistema financeiro. 



  

 

No entanto, vale mencionar que esse fator pode ser excludente, pois, na Cooperativa, 

atualmente, o fato de haver um maior número de cooperados homens em relação às mulheres, 

segundo alguns relatos, deve-se ao fato de elas não terem terras em seu nome para poderem se 

tornar cooperadas. A jovem Hortência (2019), por exemplo, que mora nas terras do avô, 

precisa esperar ter terra em seu nome para poder cooperar. Enquanto isso, ela vai produzindo 

café feminino junto da mãe, e, com a renda, ela paga sua faculdade de Gestão do Agronegócio.  

Para a Entrevistada Ires, a Cooperativa contribuiu de forma direta para a melhoria da 

qualidade de vida de toda sua família.  

 
[..] depois da COOPFAM, melhorou muito, até em conhecimento, porque, cada dia 

que você reúne, você aprende um pouquinho. A gente nunca pode dizer que a gente 

sabe tudo, porque a gente não sabe, e a gente quer está aqui na lavoura. A gente 

recebe e leva conhecimento, o que melhorou foi nisso, porque, nesta quantia de terra, 

não tinha como fazer outra coisa. (ENTREVISTADA IRES, 2019). 

De acordo com Oakley e Clayton (2003, p. 11), “o poder também está relacionado 

com o conhecimento, o qual consiste em uma fonte de poder e em uma forma de adquiri-lo”.  

A fala da entrevistada Maia corroboram a assertiva dos autores, pois, segundo ela: 

Me sinto muito valorizada no MOBI e na cooperativa. Acho que eles me respeitam 

bastante. No dia da inauguração da cafeteria, o presidente me convidou para cortar a 

fita e abrir a porta. Nossa! Eu fiquei numa emoção! Porque eu não sabia que eles 

iam fazer aquilo. Nossa! Foi muito gostoso! Porque assim eu percebi que eles 

estavam reconhecendo o trabalho que eu estava fazendo pela cooperativa [...] 

(ENTREVISTADA MAIA, 2019). 

O ideal seria as organizações construírem um espaço favorável ao estímulo e à 

propagação do Empoderamento em todas as esferas de atuação, visto que indivíduos 

empoderados desenvolvem novas perspectivas e experiências para novas descobertas, 

podendo compartilhar histórias de sucesso que ajudam a diagnosticar problemas e a 

desenvolver estratégias apropriadas de solução. Ademais, eles constroem redes para expandir 

sua base de poder na organização. Estas experiências e perspectivas, por sua vez, estimulam 

os indivíduos a ressignificarem os seus papéis, tornando o processo de Empoderamento um 

ciclo constante de renovação (QUINN; PREITZER, 1999).  

Na pesquisa de campo, pode ser observado que tanto o grupo MOBI, quanto a 

Cooperativa favorecem o desenvolvimento do Empoderamento das integrantes, embora 

algumas mulheres acreditem que a Cooperativa pode melhorar em várias esferas, 



  

 

principalmente na estrutura hierárquica. Quando foi perguntado, por exemplo, se elas 

acreditavam que a cooperativa e a MOBI favorecia o Empoderamento de seus membros, uma 

das respostas foi: 

Eu acredito que promove o Empoderamento, sim, porque, no grupo, você sabe o que 

você faz e é algo que você gosta. Talvez, você tenha um atrito em casa com seu 

marido, mas, aí, você fala que vai largar de mão e deixa por conta do marido. 

Entretanto, quando você entra no MOBI e vê aquele monte de mulher cuidando dos 

seus cafés e enfrentando as mesmas dificuldades, você vê que é normal e vai lutar 

por esta causa. Por isso faz muita diferença estar no grupo MOBI e na COOPFAM 

também. No entanto, o protagonismo da mulher é o MOBI que faz, porque a 

cooperativa ainda tem suas resistências (ENTREVISTADA MELISSA, 2019). 

Portanto, o MOBI representa a materialização do Empoderamento dessas mulheres, 

assim como o Café Feminino é o produto desse processo de Empoderamento, conquistas que 

foram adquiridas através de muito empenho individual e coletivo; lembrando que o motivo 

para se ter a primeira cooperada foi o fato de seu marido ter falecido e ela ter que assumir o 

seu posto. Esta cooperada, cabe destacar aqui, se via sozinha e sem apoio ou força para 

construir uma realidade diferente e inclusiva. Portanto, o primeiro passo para ser construída 

uma força coletiva adveio do impulso de uma mulher que se desafiou e serviu de exemplo 

para todas as outras que vieram depois. 

 

4.3 Dimensão Individual  

 

A luta das mulheres em busca de seus espaços acontece de forma solitária, dado que, 

historicamente, foram condicionadas a sacrificar suas necessidades pelo bem estar do outro. 

Logo, em muitas ocasiões, elas aceitam ficar em segundo ou terceiro plano em benefício do 

parceiro, dos filhos, do colega de trabalho ou dos familiares em geral (DELGADO, 2013).  

No que se refere ao Empoderamento individual, Baquero (2006) diz que ele acontece 

através de uma habilidade pessoal de adquirir conhecimento e consciência de suas próprias 

capacidades e competências, bem como do direcionamento de seus propósitos de vida. 

Corroborando Delgado (2013, p. 102) diz que “Empoderamento e autonomia são 

processos indissociáveis no desenvolvimento da mulher, por um lado, empoderar permite ser 

autônoma e, por outro lado, ter autonomia permite empoderar-se”. Ou seja, a autonomia está 

atrelada ao processo individual de ir e vir; logo, ter poder é conseguir tomar decisões de 

forma individualizada, baseadas no respeito das particularidades dos sujeitos.  



  

 

Com base nas entrevistas, foi observado que, inicialmente, o nome do grupo era 

Mulheres Organizadas Buscando Independência, e, após vários debates, passou a se chamar 

Mulheres Organizadas em Busca da Igualdade. O questionamento que gerou a troca do nome 

do grupo em 2016 teve por base o entendimento de que elas são livres e independentes e a 

luta já não era mais em prol desse objetivo, mas, sim, por igualdade.  

Estes resultados remetem ao estudo de León (2001, p. 97), que menciona que “o 

Empoderamento como autoconfiança e autoestima deve integrar-se em um sentido de 

processo com a comunidade, a cooperação e a solidariedade”.  

A partir do discurso das entrevistadas, também foi identificada a necessidade de 

maiores esforços voltados para a busca de espaços onde elas se identificassem e se sentissem 

úteis na sua capacidade individual e de propósito de vida.  

 
Depois do MOBI, esta questão financeira mudou ainda mais. Antes do MOBI, eu 

vinha com meu marido na cidade, ele chegava na COOPFAM para fazer as coisas 

dele e eu ficava dentro do carro, porque eu era muito tímida. Aí, um dia, ele falou 

que tinha umas mulheres se reunindo e que era para eu ir lá para conhecer. Então, eu 

fui, e comecei a participar das reuniões delas, mas o projeto que elas estavam 

estudando, nessa época, era montar uma cozinha industrial aqui na cidade para 

elas produzirem doces e quitandas para revender e aumentar a renda da 

família. Mas, como eu tinha dificuldade de estar vindo na cidade, porque eu 

não dirijo, eu vi que aquilo não ia acrescentar muito para mim. Aí, eu me 

afastei e não participei mais. Depois de um tempinho, por coincidência, eu acabei 

caindo na reunião de novo, e, quando cheguei lá, elas estavam fazendo a troca de 

coordenadora, porque a Maia estava lá há um bom tempo e ela queria sair. Por isso, 

eles precisavam de alguém para pegar como coordenadora. Então, no primeiro dia 

que eu cheguei lá, já me colocaram: eu entrava como coordenadora e a Maia ia 

me dando apoio. Assim, eu ia aprendendo, e, quando eu aprendesse, eu assumia 

(ROSA, 2019, grifo nosso). 

 

No trecho da fala da Rosa, fica evidenciado que o projeto para cozinhar de forma 

profissional não chamou sua atenção, não tendo ressonância com seus objetivos pessoais; por 

isso, foi abandonado de início. Mas, num segundo momento, apesar da dificuldade em 

participar das reuniões, assim como no primeiro projeto, ela já se identificou com o trabalho 

para a construção do Café Feminino, tarefa que já fazia parte do seu cotidiano e de seus 

objetivos. Dessa forma, mesmo ela sendo uma mulher muito tímida, o esforço individual em 

prol de um objetivo próprio e também coletivo fez com que ela assumisse a coordenadoria, no 

intuito de transformar o trabalho individual em algo que pudesse auxiliar nos seus projetos 

pessoais, profissionais e financeiros.  



  

 

Outro elemento que exerce uma forte influência sobre o processo do Empoderamento 

individual é carência de reconhecimento de habilidades da mulher desvinculadas da figura de 

mãe e esposa, como no relato de Melissa (2019), 

 

Às vezes, eu deito para dormir com a consciência um pouco pesada, porque eu não 

fico fazendo todas as vontades dos meus filhos. Mas eu penso que, se eu não ensinar 

aqui, na hora que eles forem para o mundo, vão tomar uma surra. Tadinha de mim se 

eu não me cuido. Senão, tenho que cuidar de tudo sozinha.  

Diante dessa realidade, pode ser observada a importância da mulher se reconhecer 

como ser empoderada, que sabe para onde caminhar, mesmo não sendo uma trajetória simples, 

visto que ela precisa de suporte e do apoio dos familiares e grupos próximos. Nessa 

perspectiva: 

A imagem simbólica das mulheres como esposas e mães abnegadas foi construída 

como não-cidadã ou como não capazes de cidadania porque seu papel estava 

destinado a ser eminentemente familiar, ou seja, o de responsável pela unidade 

familiar. Desta forma, ‘as necessidades’ das mulheres demoraram para ser 

reconhecidas como direitos individuais e, ao contrário, foram definidas como um 

limite para a capacidade de cidadania; por sua vez, os deveres das mulheres foram 

utilizados como razão da sua exclusão da própria cidadania (LISBOA E MANFRINI, 

2005, p. 69, grifo nosso). 

Portanto, existe uma barreira social e, também, individual para que as mulheres 

consigam alcançar objetivos pessoais e se sentir plenas em seu trabalho, visto que, por vezes, 

elas se sentem culpadas por estarem seguindo seus objetivos, mesmo sendo para melhorar a 

vida da família. Para as entrevistadas, vale destacar, é importante seguir seus sonhos, mas sem 

abandonar a família, uma vez que o “fazer junto” faz muito mais sentido para elas.  

 

4.4 Dimensão Coletiva e/ou Comunitária  

 

A promoção das políticas públicas em prol do Empoderamento das comunidades tem 

como base os processos sustentáveis de gestão e de recursos envolvendo os diferentes atores, 

como os trabalhos desenvolvidos pelas ONGS e as organizações do terceiro setor no geral 

(associações e cooperativas), e os movimentos sociais e os organismos da cooperação 

internacional. A respeito disso Gohn (2004, p. 23), afirma que “o Empoderamento da 

comunidade, para que ela seja protagonista de sua própria história, tem sido um termo que 

entrou para o jargão das políticas públicas e dos analistas, neste novo milênio”.  

Em vários momentos das visitas no trabalho de campo, foi ressaltada a importância do 

grupo, bem como o desafio de conseguirem se organizar: 



  

 

 
Eu vejo que antes era assim: eu tenho para mim e não importa os outros. Hoje, a 

gente já pensa assim: se eu tenho para mim, eu quero para o outro também. O 

mesmo que eu tenho, então tem que ser coletivo. O que é bom para mim tem que ser 

bom para todas. É o nosso lema. (ENTREVISTADA MAGNÓLIA, 2019). 

 

Em determinado momento das entrevistas, foi perguntado às mulheres se elas 

acreditavam que o MOBI promove o Empoderamento feminino: 

 
Contribui, sim. No passado, a gente teve mais dificuldades, porque era um assunto 

novo e a cultura em si não vê isso como importante. Então, se a gente não vê 

importância, a gente não se dedica, e, se não se dedica, ela pode ficar de lado. Mas, 

para fluir, tem que ter prioridade e a COOPFAM, hoje, está como prioridade com 

este novo mandato (MAIA, 2019).  

Vale ressaltar que a organização e formação dos grupos em esfera pública dentro da 

cooperativa COOPFAM tem como fundamento o trabalho de base, que é a formação dos 

conselhos com o incentivo da participação eficiente dos atores. A participação das mulheres 

nos variados departamentos e esferas da Cooperativa foi muito importante para o 

fortalecimento do coletivo, do engajamento e da reprodução do conhecimento desse coletivo 

em esfera pública e privada.  

Partindo dessa perspectiva, Gohn (2004, p. 29) diz que “o chamado trabalho de base é 

fundamental para alimentar e fortalecer a representação coletiva nos colegiados da esfera 

pública”, a qual “adentra nos espaços públicos, dialogando com os seus grupos organizados e 

realizando parcerias em ações conjuntas com os mesmos”. Ressalta-se que as decisões 

tomadas dentro dos grupos precisam ter princípios democráticos, com muito diálogo em prol 

de interesses coletivos e não individuais e/ou exclusivamente corporativos.  

De acordo com Melissa (2019), o que o Empoderamento feminino através do 

trabalho do MOBI pretende mudar culturalmente: 

A gente pretende mudar o olhar da sociedade em relação à mulher, porque mulher é 

igual ao homem, não tem diferença nenhuma. Ela não é um objeto. Não estamos 

aqui para ser vendidas, mas para ser reconhecidas pela profissão, pela inteligência, 

pela capacidade, pelo desenvolvimento do trabalho. Não pela estética, mas, se você 

quer viver no salão, toda arrumada, ótimo! É maravilhoso! Mas que não seja pela 

beleza que a mulher seja reconhecida. Lindas, todas nós somos (risos).  
 

Ainda em relação ao Empoderamento coletivo, Delgado (2013, p. 98) afirma que “as 

mulheres organizadas lutam para obter, por meio do trabalho, um espaço de participação e 

igualdade de oportunidades com os homens. Por meio de sua organização, buscam expor suas 



  

 

ideias e necessidades, a partir de seu espaço privado, e forjar mudanças para uma nova 

relação”. Ou seja, é necessário incluir uma nova forma de se relacionar o feminino e o 

masculino dentro dos grupos e das organizações.  

 

5. Considerações finais 

 

O objetivo deste estudo consistiu em compreender se ocorre o processo de 

Empoderamento de mulheres rurais produtoras de Café Orgânico Feminino de uma 

Cooperativa de Agricultores Familiares em Poço Fundo – MG. De acordo com os dados 

encontrados, uma forma de incluir as mulheres na cooperativa como associadas é através do 

Café Feminino e do Grupo MOBI. Foi observado, ao longo da história da cooperativa, que, se 

a mulher não for dona de uma cota, ela perde muitos direitos e deixa de ter inúmeros 

benefícios, como não dar sua opinião na gestão da sua cooperativa.  

O MOBI é o maior canalizador de mulheres em busca de conhecimento. Logo, se a 

mulher não for fazer parte da cooperativa, ela pode fazer parte do grupo desenvolvendo 

atividades que ela já realiza no seu dia a dia, como cultivar rosas, fazer artesanato, cultivar 

horta, fazer pães e bolachas caseiras para vender na feira de orgânicos que a cooperativa 

desenvolve toda semana, produzir sabão e produtos de limpeza para o auto consumo. 

O grupo desenvolve atividades para beneficiar as mulheres de toda comunidade com 

algo que as mulheres já sabem fazer, podendo, além disso, gerar renda extra, inclusão, lazer, 

pertencimento e autoconhecimento. Todos estes benefícios são empoderadores e transformam 

a realidade das mulheres participantes. Dessa forma, a cooperativa é o meio pelo qual as 

mulheres buscam Empoderamento e o MOBI é o espaço onde tudo acontece e se concretiza. 

Pode ser observado que o Empoderamento dessas mulheres tem como princípio a 

ocupação de espaços e a materialização da realização de suas inserções políticas e sociais 

dentro da organização cooperativa, dentro da sua residência e na sua família, fazendo com que 

aconteça uma transformação simbólica social do ambiente onde elas atuam, visto que, diante 

da realidade observada, várias transformações aconteceram desde a criação da MOBI e desde 

que a primeira mulher foi inserida dentro da cooperativa. 

Este trabalho mostra uma experiência de agricultoras familiares organizadas dentro da 

COOPFAM, que romperam com a tentativa histórica de invisibilizar o trabalho feminino e se 



  

 

colocaram como sujeitas da produção de café e protagonista de toda etapa de produção. A 

cooperativa não promove o Empoderamento, mas as mulheres são sujeitas que lutam e que 

tencionam a COOPFAM para que ela seja um espaço promotor de equidade de gênero. É 

através do MOBI e do Café Orgânico Feminino que esse Empoderamento acontece.  

Dessa forma, o MOBI é um espaço importante para articular a luta pelos direitos das 

mulheres na cooperativa e o Café Orgânico Feminino demonstra que as mulheres são sujeitas 

da produção de café para a sociedade nacional e internacional. Pode ser entendido, nesse caso, 

que o Empoderamento acontece de forma individual, grupal, social e econômico. O 

feminismo e as lutas das mulheres rurais por conquista de espaço social e político faz com que 

a força do grupo se restabeleça e se perpetue para as próximas gerações.  
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