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Resumo 

Este artigo tem como objetivo descrever a divisão sexual do trabalho na cooperativa COOPFAM em Posso 

Fundo/MG. A COOPFAM foi escolhida como caso único, considerando ser relevante para a proposta do 

trabalho e por apresentar uma linha de café produzido exclusivamente por mulheres associadas, classificado 

como sendo o “café orgânico feminino”. A escolha desta cooperativa justifica-se em função de seu histórico de 

atuação, do trabalho realizado na tentativa de promover a diminuição da desigualdade de gênero e das questões 

de representatividade do setor cooperativo. A divisão sexual do trabalho doméstico, apontando esses trabalhos 

como de responsabilidade feminina, é relatado como sendo algo naturalizado e que a desconstrução dos papeis 

precisa de tempo. Também se constatou, outras entrevistadas que não destacam essa questão como problemática, 

reafirmando a naturalização do debate. Além disso, a atividade cooperativa é vista como potencial para o 

empoderamento das mulheres e, especialmente neste caso, para o fortalecimento do Café Feminino. Nas 

considerações finais, destaca-se que as mulheres sempre estiveram nas várias etapas do cultivo e da 

comercialização do café, mas o mercado não reconhecia um conjunto de valores presentes na atividade. A 

organização social permitiu o reconhecimento dessas mulheres e do seu produto. 
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Abstract 

This article aims to describe the sexual division of labor in the COOPFAM cooperative in Posso Fundo/MG. 

COOPFAM was chosen as a unique case, considering it to be relevant to the proposal of the work and for 

presenting a line of coffee produced exclusively by associated women, classified as the “women's organic 

coffee”. The choice of this cooperative is justified in terms of its history of activity, the work carried out in an 

attempt to reduce gender inequality and the issues of representativeness of the cooperative sector. The sexual 

division of domestic work, pointing out these jobs as female responsibility, is reported as something natural and 

that the deconstruction of roles needs time. It was also found that other interviewees did not highlight this issue 

as a problem, reaffirming the naturalization of the debate. Furthermore, cooperative activity is seen as a 

potential for women's empowerment and, especially in this case, for strengthening Café Feminino. In the final 

considerations, it is emphasized that women have always been in the various stages of coffee cultivation and 

commercialization, but the market did not recognize a set of values present in the activity. The social 

organization allowed the recognition of these women and their product. 
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1. Introdução  

A terminologia “gênero” teve suas primeiras discussões na segunda metade da década 

de 1970, com a finalidade de debater as relações entre o homem e a mulher com a sociedade, 

além de procurar desnaturalizar as desigualdades de gênero e a subordinação das mulheres em 

relação aos homens (TEDESCH, 2007). Neste mesmo sentido, gênero é uma ferramenta de 



  

 

desconstrução, também utilizado para distinguir categorias sociais. Sendo assim, gênero se 

refere às relações sociais que regem os sexos.  

Diante do exposto, tendo como base a denominação feita por Scott (1995, p. 11), que 

“o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças que 

distingue os sexos; o gênero é uma forma primária de relações significantes de poder”. 

Conforme Chant (1997, p. 19), gênero possui “um conceito amplo, abrangendo as relações 

desiguais entre mulheres e homens, que são amenizadas e influenciadas por uma série de 

fatores como idade, geografia, meios de geração de riqueza, religiões e tradicionais normas ou 

políticas governamentais”. 

Neste mesmo sentido “gênero é um campo primeiro no interior do qual, ou por meio 

do qual, o poder é articulado”, e, tendo relação com as definições normativas da feminilidade, 

“gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções culturais” à criação 

inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres” (SCOTT, 

1995, p. 88, 75). As questões de gênero possuem seu processo de construção através dos laços 

sanguíneos, porém, não necessariamente, podendo ser construído de forma semelhante dentro 

das organizações, na economia, política e na sociedade como um todo, atuando de forma 

independente do parentesco.  

Naquela época, questionar, debater e romper a barreira da invisibilidade da mulher era 

fundamental, os espaços domésticos historicamente fora um ambiente majoritariamente 

feminino, sendo os espaços públicos dominados por homens, esses espaços começaram a ser 

rompidos por muitas mulheres e novos espaços foram sendo ocupados.  Para Louro (1997, p. 

17) “desde há muito tempo, as mulheres das classes trabalhadoras e camponesas exerciam 

atividades fora do lar, nas fábricas, nas oficinas e nas lavouras. Gradativamente, essas e outras 

mulheres passaram a ocupar também escritórios, lojas, escolas e hospitais”. Corroborando 

com Scott (1995, p.73) “"gênero" era um termo proposto por aquelas que sustentavam que a 

pesquisa sobre as mulheres transformaria fundamentalmente os paradigmas disciplinares”. 

No debate que vem sendo construindo sobre gênero, principalmente no meio rural, 

observa-se como uma demonstração de resistência e de rompimento das normas antigas, da 

dominação dos homens sobre as mulheres, uma busca de condições de tomada de decisão 

feminina, para definir quais caminhos seguir. Estas mulheres buscam, além de exercerem seus 

diferentes papéis através de um novo aspecto, reivindica o envolvimento dos homens nestas 



  

 

transformações de paradigmas (SCHAAF, 2003). Neste mesmo sentido, Ramos (2014, p. 36) 

defende que “as dessemelhanças de gênero na zona rural brasileira se inscrevem num 

conjugado de outras desigualdades sociais, que são consideradas por vezes pela sociedade 

irrelevantes, no que tange à vida cotidiana das mulheres”.  

Com o intuito de destacar a importância em debater os papéis que as mulheres rurais 

desempenharam ao longo da história, papéis que as colocam como sendo as responsáveis por 

cuidar do lar e da família, este artigo se justifica. As mulheres rurais são trabalhadoras do lar e 

produtoras rurais e tudo mais o que quiserem ser. Na visão de Carneiro (1994), as mulheres 

rurais são trabalhadoras-mães e trabalhadoras-esposas, possuindo várias identidades, exigindo, 

através das lutas dos movimentos feministas, o reconhecimento destas identidades que as 

colocam na busca dos seus direitos econômico, social e político.  

Posto isto, este artigo tem como objetivo descrever a divisão sexual do trabalho na 

cooperativa COOPFAM em Posso Fundo/MG. A COOPFAM foi escolhida como um caso 

único, considerando ser relevante para a proposta do trabalho e por apresentar uma linha de 

café produzido exclusivamente por mulheres associadas, classificado como sendo o “café 

orgânico feminino”. A escolha desta cooperativa justifica-se em função de seu histórico de 

atuação, do trabalho realizado na tentativa de promover a diminuição da desigualdade de 

gênero e das questões de representatividade do setor cooperativo. 

 

2. Gênero e a divisão sexual do trabalho no meio rural  

 

Discutir os direitos das mulheres, os espaços que elas ocupam tanto em instância 

privada quanto pública, necessita ser debatidos os papeis que normalmente homens e 

mulheres desenvolvem nas famílias e dentro das organizações, considerando que 

historicamente o trabalho masculino é valorizado e remunerado em contrapartida com o 

trabalho doméstico da mulher, que é considerado algo voluntário, altruísta, sem esforço e que 

não necessita ser remunerado e ou valorizado. Para Luz e Casagrande (2016, p. 9). 

 

Dividir, separar, hierarquizar e desvalorizar são ações que se agregam para 

possibilitar a exploração do trabalho e a distribuição desigual das riquezas no mundo. 

A divisão sexual do trabalho historicamente separou e hierarquizou trabalhos: 

atividades masculinas foram associadas ao espaço público – a política, a ciência, a 

tecnologia, a economia, dentre outras – e passaram a ser mais valorizadas, a 



  

 

resplandecer mais e a receber maior reconhecimento e poder; por outro lado, 

atividades femininas foram associadas ao espaço privado – as atividades domésticas 

e o cuidado humano, dentre outras – e passaram a ser desprestigiadas, desacreditadas, 

consideradas não-científicas e até mesmo não-intelectuais, como se isto fosse 

possível (LUZ; CASAGRANDE, 2016, p. 9). 

 

Desta forma, sendo viável e culturalmente aceita a exploração do trabalho feminino, a 

desvalorização das atividades desenvolvidas pelas mulheres é um mecanismo cruel e 

excludente que as leva a desenvolverem trabalhos classificados como sendo de pouca 

contribuição com o sistema produtivo.  

A divisão sexual do trabalho teve suas origens no início do século XIX, quando 

mulheres e homens desempenhavam diferentes papéis, sendo que essa divisão de papéis e de 

gênero estava e está presente nas organizações. Havendo esta dicotomia de papéis, a divisão 

sexual foi instaurada nos espaços de trabalho. Com direitos e deveres desiguais, as mulheres 

acabavam ficando numa situação de vulnerabilidade e limitação profissional em relação aos 

homens e à sociedade (SOUSA; GUEDES, 2016).  

Deste modo, dentro das cooperativas, assim como em outras organizações, a divisão 

sexual do trabalho é baseada nos papéis que mulheres e homens desempenham na sociedade 

e/ou nasceram para desempenhar, os papéis são socialmente atribuídos. No entanto, a 

participação das mulheres ainda é muito tímida em relação à participação dos homens (LIMA, 

2012).  Romper barreiras de gênero em relação ao trabalho é o desafio das mulheres dentro 

das cooperativas, “na e pela mediação da cooperativa e pela identidade cooperada, o trabalho, 

como prática social, confere visibilidade social e produção de novas formas de subjetividade 

às mulheres” (SALVARO; ESTEVAM; FELIPE, 2014, p. 399). 

Na visão de Hirata (2015), com a globalização, as empresas foram se padronizando e 

trazendo novas visões sobre a divisão sexual do trabalho. Por outro lado, os homens tem 

maior facilidade em melhorar sua qualificação e atingir cargos de gestão, sendo que as 

mulheres, para conseguir cumprir às exigências do mercado, precisam acumular funções e 

terem uma dupla jornada, sem falar da desigualdade de salários e o pouco acesso das 

mulheres aos cargos de direção que possuem maiores salários (HIRATA, 2015).  

Ainda sobre a divisão sexual do trabalho, segundo Paulilo (2016), é considerado 

trabalho da mulher no rural o serviço doméstico, trabalho produtivo do lar e fora do lar. O 

serviço doméstico inclui lavar e passar roupas, cozinhar e lavar a louça, organizar a casa, 



  

 

cuidar das crianças, costurar e, em alguns casos, inclui buscar água e lenha; já o trabalho 

produtivo do lar inclui cuidados com a horta e os animais domésticos, enquanto o trabalho 

produtivo fora do lar refere-se às atividades realizadas nas áreas de campo.  

 

2. 1 Gênero, divisão sexual do trabalho e o cooperativismo 

 

A Aliança Cooperativa Internacional define cooperativas como a união de pessoas que 

se associam de forma democrática com necessidades e objetivos em comum, com o princípio 

básico “um membro, um voto”, sendo os (as) associados (as) com direitos iguais de voto, 

independentemente do capital investido. As sobras são reinvestidas na cooperativa ou retorna 

a seus membros (ICA, 2019).  

Segundo dados da Organização Nacional das Cooperativas (OCB, 2020), as 

cooperativas estão presentes em mais de cem países, possuem um bilhão de pessoas 

associadas em 2,6 milhões de cooperativas espalhadas em todo o mundo. São sete princípios 

que as regem, princípios estes que estão em vigor desde 1844: adesão voluntária e livre; 

gestão democrática; participação econômica dos membros; autonomia e independência; 

educação, formação e informação; intercooperação e interesse pela comunidade. São também 

sete os ramos de atuação: agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, saúde, trabalho, 

produção de bens e serviços e transporte.   

Conforme Macêdo Et Al (2004), algumas organizações favorecem os homens a 

chegarem a posições de gestão com maior facilidade e rapidez que as mulheres, considerando 

que estas posições demandam maior prestígio e poder, acontecendo assim uma exclusão das 

mulheres dos cargos de gerencia. Para tanto, o conceito de exclusão foi definido por Sawaia 

(2001, p. 9) como  

[...] um processo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões 

materiais, políticas, relacionais e subjetivas. È um processo sutil e dialético, pois 

só existe em relação à inclusão como parte constitutiva dela. Não é uma coisa ou 

um estado, é processo que envolve o homem por inteiro e suas relações com os 

outros. Não tem uma única forma e não é uma falha do sistema, devendo ser 

combatida como algo que perturba a ordem social, ao contrário, ele é produto do 

funcionamento do sistema (grifos nossos) (SAWAIA, 2001, p. 9). 

A exclusão das mulheres dos vários setores da sociedade favorece as relações 

desiguais de poder entre homens e mulheres, não sendo possível um desenvolvimento 



  

 

equitativo através de decisões compartilhadas. Neste mesmo contexto, “a exclusão é mais que 

uma restrição da vida material, do econômico, é mais que uma restrição da vida subjetiva, do 

convívio com o outro, é uma exclusão do ser, do poder ser, do viver” (ROSA, 2014, p. 95). 

Na visão de Simone de Beauvoir, na primeira versão da sua obra O Segundo Sexo, “a 

vontade masculina de expansão e domínio transformou a incapacidade feminina em maldição. 

O homem quis esgotar as novas possibilidades oferecidas pelas novas técnicas, apelou para 

uma mão-de-obra servil, reduziu seu semelhante à escravidão” (BEAUVOIR, 1970, p.98).   

Uma vez que, segundo dados de Brasil (2009), apenas a partir da década de noventa as 

cooperativas mundiais iniciaram um processo de olhar para as questões de gênero, foi criado 

no Brasil Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural – Denacoop. Esse 

departamento visa “promover a incorporação do componente gênero como política pública, 

apoiando ações de capacitação, divulgação, geração de renda e organização cooperativista e 

associativista com base no desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2009, p.9). 

No mundo existem 1,2 milhão de cooperativas agropecuárias, no Brasil no ano de 

2019 elas tinham mais de um milhão de associados em 1.613 cooperativas, gerando 209.778 

mil empregos. Dentre estas, 18% só importam, 48% exportam e 34% importam e exportam. 

Em Minas Gerais, 16 cooperativas são internacionalizadas. No ano de 2018 em Minas Gerais 

havia 193 cooperativas agropecuárias, somando 169.724 mil cooperados gerando 15.790 mil 

empregos. Sendo assim o cooperativismo agropecuário em Minas Gerais tem uma das 

maiores expressividades da região sudeste (OCEMG, 2019).  

 

3. A COOPFAM e o percurso metodológico 

A Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região Ltda. 

(COOPEFAM), cooperativa estudada, teve sua fundação na década de 80, iniciou através de 

reuniões entre produtores de café, sendo que os encontros aconteciam na Pastoral da Terra, 

vinculada à Igreja Católica e desenvolvida pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). 

Essas reuniões tinham como objetivo melhorar a qualidade de vida dos agricultores da região 

de Poço Fundo – MG e melhorar o plantio e venda do café.  Em 1991, com o objetivo de 

promover a cooperação no grupo e melhorar as condições de vida e trabalho dos agricultores, 

ocorre a criação da Associação dos Pequenos Produtores da Comarca de Poço Fundo e Região.  



  

 

A COOPFAM se apoia em quatro pilares, o café, o meio ambiente, a família e a 

comunidade. Formada majoritariamente de agricultores familiares, atualmente estão com uma 

média de 500 cooperados, tem como princípios de trabalho a sustentabilidade, o respeito e a 

valorização das pessoas, contribuindo para o desenvolvimento local e regional dentro do Fair 

Trade e da Cadeia do Bem. A Cooperativa possui três linhas de café que se dividem entre 

orgânico e sustentável, são eles o Microlote, Café Feminino e o Familiar (COOPFAM, 2019).  

Sendo assim, a COOPFAM foi escolhida como um caso único, considerando ser 

relevante para a proposta do trabalho. O que chama atenção é o fato de apresentar uma linha 

de café produzido exclusivamente por mulheres associadas, classificado como sendo o “café 

orgânico feminino”.  

O grupo MOBI, foi criado em 2006 dentro da Cooperativa de Agricultores Familiares 

da Cidade de Poço Fundo em Minas Gerais (COOPFAM). Ao todo, de forma indireta 

participam 30 mulheres do projeto, sendo que de forma efetiva, com participação registrada 

em ata, segundo as atas de 2017, 2018 e 2019, são em média dezessete mulheres que 

participam das reuniões mensais do grupo, que são realizadas toda primeira sexta-feira do mês 

nas dependências da Cooperativa.  

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 do HORTMOBI1.  Nestas 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. Para este estudo, participou-se de três reuniões do grupo, onde 

variados assuntos foram tratados em um período de três a quatro horas de reunião.  

 

4. Vivenciando a divisão sexual do trabalho no campo 

 
1 HORTMOBI: Projeto desenvolvido pelas mulheres da MOBI, iniciado em 2019, numa tentativa de melhorar a 

alimentação das famílias e promover a soberania alimentar das mesmas. O objetivo é a produção de legumes, 

verduras, hortaliças e chás sem agrotóxicos, alimentos que vão para a mesa das famílias produtoras e para a 

comunidade, que pode adquirir na feira de orgânicos realizada toda semana na sede da COOPFAM.  



  

 

Segundo dados encontrados no livro “Gênero, agricultura familiar e reforma agrária no 

Mercosul”, as condições salariais das mulheres são inferiores às dos homens pelas seguintes 

causas:  

Sua impossibilidade de escolher tipos de trabalho ou atividades de maior 

produtividade e, portanto, mais rentáveis, pelo fato de serem mulheres; salários mais 

baixos que os dos homens pelo mesmo trabalho; falta de capacitação; e sua condição 

de “trabalhadoras sem carteira”, sem recibos por seus salários e sem contribuições 

para o sistema de seguridade social. (BRASIL, 2006, p.29). 

De uma outra perspectiva, pode ser entendido que a divisão social do trabalho, tenta 

desqualificar as capacidades femininas, tratando as como sendo algo natural, portanto, não 

precisa esforço para ser realizada, e o trabalho masculino é algo adquirido e aprimorado, 

precisando assim muito empenho e merecendo salários vantajosos.  

[...] a divisão sexual do trabalho que foi socialmente construída, impõe 

significativas discriminações e desigualdades entre homens e mulheres, e a principal 

ferramenta que usamos para superar as injustiças condições de trabalho a que são 

submetidas as mulheres é a negociação coletiva. [...] Ainda é pouca a sua 

participação nas mesas de negociação, e, consequentemente, as pautas das mulheres 

são as primeiras a ”caírem” nas negociações, dando-se prioridade às bandeiras 

econômicas gerais. Desta forma, as discussões ficam como “coisa” das mulheres, e 

não como uma reivindicação importante para as categorias. (RECOARO et al., 2017, 

p.59). 

De acordo com as teorias apresentadas, uma das entrevistadas relata como ela enxerga 

esta divisão de trabalho e coloca como sendo algo naturalizado perante a realidade em que ela 

vive, porém, a desconstrução dos papeis precisa de tempo.  

A questão do homem não ajudar dentro de casa, é cultural e milenar, já não precisa 

fazer faxina todos os dias, mas uma vez na semana, para mudar isso é incluir os 

homens neste universo doméstico, leva tempo e temos que fazer sem afrontar, aqui 

em casa quem cozinha não lava, porque se todo mundo ajudar é muito melhor. 

(ENTREVISTADA MAIA, 2019).  

Esta questão é socialmente aceita de que o trabalho doméstico seja desempenhado 

pelas mulheres ficou bem definido na obra da Simone Beauvoir, Segundo Sexo, de 1970. 

Além do trabalho doméstico, o trabalho agrícola também era destinado às mulheres.  

 
[...] é natural que ela permaneça no lar enquanto o homem caça, pesca e guerreia. 

Mas entre os povos primitivos quase só se cultivam hortas de dimensões modestas e 

que se encerram dentro dos limites da aldeia: sua exploração é tarefa doméstica; os 

instrumentos da Idade da Pedra não exigem um esforço intensivo; economia e 



  

 

mística concordam em confiar às mulheres o trabalho agrícola. (BEAUVOIR, 1970, 

P.89). 

Eu que faço as atividades domésticas” (ENTREVISTADA ORQUÍDEA, 2019). 

Quem faz as atividades domesticas? é compartilhada, como se diz a gente divide em 

tudo. (ENTREVISTADA FLORA 2019). 

As atividades domésticas sou eu que faço, meu marido me ajuda bastante. O peso é 

ele que tá pegando, porque o peso eu não posso porque eu tô de resguardo. 

(ENTREVISTADA JASMIM, 2019).  

 

Segundo a entrevistada, por morar ela e a sua mãe que já está com alguns problemas 

de saúde, ela que se responsabiliza por estas atividades. Mas que não se sente desvalorizada 

por desenvolver esta tarefa. Porém, a entrevistada Violeta vivencia uma outra realidade em 

relação às atividades no lar, “as atividades domésticas são feitas por uma pessoa terceirizada, 

e o marido cozinha nos finais de semana” (ENTREVISTADA VIOLETA, 2019). Já a 

entrevistada Melissa relata que acontece uma divisão das atividades domésticas. 

 

As atividades domésticas nós dois fazemos, desde quando a gente casou, eu lavo a 

louça e ele enxuga e guarda, esta época que a gente “panha” café junto, eu chego 

para dar almoço para as crianças, ele me ajuda a arrumar a cozinha ai depois ele 

volta para a lavoura eu fico, cuido do café no terreiro, enrolo os cigarros de palha e 

artesanato, ajudo as crianças a fazer o dever da escola, ai ele chega se eu ainda 

estiver trabalhando em alguma dessas coisas ele já vai dar banho nas crianças, ele 

esquenta a janta, roupas é mais por minha conta, as vezes têm que deixar bilhetinho 

né, porque ele as vezes não sabe o que precisa ser feito, dai eu deixo bilhetinho para  

ele colocar a roupa no varal e as vezes que ele vê que estou muito atarefada ele 

passa as roupas, então nisso eu sou muito abençoada. (ENTREVISTADA MELISSA, 

2019) 

Eu vejo que essas coisas do homem ajudar na tarefa de casa esta muito na criação, a 

mãe dele sempre trabalhou muito ela era dona de salão de beleza, dai ele se via na 

obrigação de ter que fazer as coisa para ele comer, porque a mãe dele não estava ali 

disponível para fazer para ele , então o fator criação dos filhos influencia muito no 

que eles vão ser lá na frente, então o pai dele ajudava também porque não tinha 

quem fizesse, eu acho que isso ajudou muito, meu marido sabe fazer comida, a janta 

de sábado é dele, só faz porcaria mais faz né, nada saudável no dia que ele cozinha, 

como ele cozinha poucas vezes na semana ele gosta de fazer pizza, cachorro quente, 

tutu de feijão, hamburguês e ele gosta de cozinhar. Aí eu falo com ele assim, se 

meio de semana você for cozinhar por favor faz comida normal. Eu vejo que este 

fator de criação ajudou muito, eu vejo hoje que muitas mães fazem assim, os filhos 

chegam em casa, e elas já ensinam os filhos a aprender a se servir e se virar. 

(ENTREVISTADA MELISSA, 2019). 

 

As atividades domesticas da casa sou eu que faço, mas o marido ajuda quando eu 

preciso, quando nós vamos juntos para a lavoura, quando chega em casa eu divido as 

tarefas, ele só não gosta muito da louça, mas se for preciso ele faz. Ele cozinha sim, 

depois de muitas panelas queimadas ele faz agora. Quando eu saio e chego mais 

tarde ele já fez a janta. Na necessidade ele aprendeu, porque hoje eu tenho mais 

compromissos fora de casa né. Quando eu vou sair e ficar muitos dias eu já deixo 



  

 

algumas coisas congeladas e o resto ele vai fazendo, quando eu vou sair para voltar 

no outro dia ele se vira. (ENTREVISTADA ROSA, 2019).  

 

As atividades domesticas é toda família que faz, meus filhos, o meu esposo, eu não 

sou muito ligada a ariar muito a casa não eu gosto de coisa limpa e não ariada, eu 

sou bem prática, cada um cuida da sua meia, do seu sapato, mas cuida do outro 

também, quando um precisa eles ajudam, se eu deixo alguma coisa minha a desejar 

vai um lá e cuida para mim, tipo assim “o mãe fica ligada hein” e eu “filho fica 

ligado hein” (risos). (ENTREVISTADA MAIA, 2019).  

 

Desta forma Lisboa e Manfrini (2005) relata que a função destinada às mulheres é o 

trabalho doméstico.  

 
O que ocorre é que a grande maioria das mulheres continua sendo definida como 

esposas e mães, consequentemente consideradas responsáveis pelos encargos 

domésticos e cuidados familiares. Inversamente, um expressivo número de homens 

continua a ser definido como ausente e não responsável pelos mesmos trabalhos. 

Estando mais tempo ocupadas no trabalho, remunerado ou não, em relação aos 

maridos, elas têm menos tempo para si, não só para o descanso, mas principalmente 

para a formação e para a participação política que é o primeiro passo para a 

conquista da cidadania (LISBOA; MANFRINI, 2005, p.70). 

 

No trabalho de campo, foi encontrada uma realidade diversificada de trabalho 

doméstico que fica só a cargo da mulher, tem o caso da Melissa onde o casal divide tudo, 

quem cozinha não lava, até a Violeta, que administra a fazenda e contrata uma terceira para 

realizar o trabalho doméstico.  

  O caso da Violeta foge um pouco da realidade das demais entrevistadas, ela é 

detentora de mais posses que as outras, ter uma condição social acima das demais, com 

empregados, negócios diversificados, aparentemente faz dela menos vulnerável a esta divisão 

sexual do trabalho, porque ela contrata uma empregada para os serviços da casa e ela mesma 

cuida da administração da fazenda. 

Então, neste contexto, a divisão sexual do trabalho, na sociedade atual, pesa mais 

ainda sobre as mulheres de baixa renda, abrindo espaço para um recorte social, porque em 

muitos casos as mulheres são submetidas a jornadas triplas de trabalho. Como por exemplo a 

empregada da Violeta, ela tinha dois trabalhos fixos, de seis horas da manhã até as nove da 

manhã trabalhava na pousada servindo o café da manhã e em seguida trabalhava para outra 

família.  

Abrindo espaço para uma discussão em relação à vulnerabilidade das mulheres mais 

pobres, onde está mulher é duplamente excluída, primeiramente porque é mulher e em 



  

 

seguida porque é de baixa renda (CARLOTO; GOMES, 2011). Ainda assim “o trabalho 

doméstico, desempenhado regularmente pela mulher, ainda que a mesma trabalhe assalariada 

— e daí decorre o fenômeno da dupla jornada —, atua como agente de manutenção da vida, e, 

portanto, das condições básicas da força de trabalho” (CARLOTO; GOMES, 2011, p. 134). 

Fazendo agora um recorde voltado para o meio rural, vários autores trazem em suas 

obras a questão do que seja o trabalho feminino e o trabalho masculino no meio rural. A 

definição do trabalho geralmente é de acordo com sexo e força, as mulheres se 

responsabilizam pelos afazeres na cozinha, cuidados com alimentação, e isso se estende pelo 

cuidado com os animais domésticos bem como com a criação dos filhos, além de trabalharem 

na lavoura, embora muitas vezes este trabalho seja considerado leve e tratado como uma ajuda. 

Já o trabalho masculino tem uma esfera de maior importância como o trabalho braçal, a 

comercialização de produtos, como a venda do café, ovos, queijo, nata, milho, feijão, arroz 

etc., sendo o trabalho do homem considerado o mais importante, fundamental e indispensável 

para família (BRUMER E ANJOS, 2008). 

 

4.1 Da casa à cooperativa – a participação das mulheres e o Café Feminino 

 

Em outra parte do encontro teve iniciação as etapas de validação do Café Feminino, 

uma conquista coletiva do grupo, onde todas que estavam presentes e conseguiram entender 

quais pontos deveriam focar para que seu café atingisse a qualidade exigida para obter a 

classificação. Houve como demanda, a construção de um catálogo de fotos para descrição do 

grupo, para o qual a pesquisadora se disponibilizou para realizar este trabalho, todas gostaram 

da proposta e foi um processo que construímos junto com o grupo ao longo da pesquisa.   

Foi apresentado um projeto para que o cultivo de hortas aumente para cumprir a 

demanda da lojinha e do projeto da feira de orgânicos. Discutiram nesta reunião a importância 

de se buscar oportunidades iguais para as mulheres do campo e a importância da valorização 

do trabalho de todas. Discutiram a possibilidade de incluírem mais mulheres nas tomadas de 

decisões dentro da COOPFAM e do grupo MOBI, uma vez que a participação das mesmas é 

fundamental nas reuniões, eventos e demais atividades promovidas pela COOPFAM e pelo 

grupo MOBI. Entregaram nesta reunião uma camiseta com o nome do grupo para que todas 

pudessem utilizar nas próximas atividades, e uma caneca com o nome do grupo.   



  

 

A etapa subsequente foi uma homenagem linda para do projeto “Mulher Importante”, 

que consiste em homenagear uma mulher importante para o grupo, então várias pessoas 

fizeram vídeos homenageando. A mulher escolhida representava a raiz de tudo, uma das 

fundadoras da Cooperativa e do Grupo, a primeira mulher a ter uma cota e a votar na 

Cooperativa.  

Ela relatou que se sentia sozinha sendo parte do Conselho da Cooperativa, por isso 

buscou parceria nas suas companheiras, as demais mulheres se inspiraram na sua coragem e 

começaram a buscar os seus direitos e descobrir potenciais que antes estava adormecidos. 

Precisou de uma mulher abrir as portas para as demais entenderem a mensagem e irem em 

busca de seus objetivos e sonhos.  

Três pontos relevantes podem ser observados diante desta realidade; 1) A importância 

do papel de uma liderança pra promover uma transformação cultural e organizacional; 2) Por 

razões estruturais, dos papeis sociais mesmo, as vezes as próprias mulheres não têm noção 

dos lugares que podem e devem ocupar, até que alguma delas ocupe. E quando isso acontece, 

ela se vê sozinha, solitária como mulher naquele lugar, daí se dá conta de que tantas outras 

iguais a ela deveriam estar naquele espaço também e 3) Esta modificação no espaço 

geralmente ocupado pela mulher, muitas vezes, pode ocorrer por alguma contingência da vida, 

sem ser necessariamente planejado, mas uma vez ocorrida gera uma consciência que 

impulsiona e não deixa mais voltar atrás. Portanto a força do indivíduo abriu espaço para o 

coletivo, gerando assim transformações necessárias na vida das mulheres da MOBI. 

Além das atividades citadas, aconteceu uma palestra sobre a “Importância do trabalho 

da mulher no campo”, ministrada pela Professora Maria de Lourdes Souza Oliveira. Durante a 

palestra foram levantando assuntos como: autonomia feminina; cotidiano; trabalho não 

remunerado das mulheres; mulheres e política; tomada de decisão; participação das mulheres; 

resgates dos valores locais; produtivismo; combate à violência doméstica. Para finalizar o dia 

de evento, a Presidenta da Cooperativa fez o encerramento de uma forma muito encantadora, 

segue um trecho da sua fala: 

 
Eu estou participando desde o início da MOBI, para mim é uma honra fazer parte 

deste grupo de mulheres, como Dona Maria José sempre fala que em todos os 

momentos que uma precisa a outra está ali para ajudar e para dar força, visita, vai na 

casa, não é somente um encontro ali e tchau, mas realmente se compromete e se 

preocupa com a vida de cada uma delas e a gente está sempre unindo forças e 

trabalhando sempre em busca desta igualdade da mulher, e porque a gente sabe que 



  

 

é um caminho longo ai para ser percorrido né, porque a gente enfrenta muito 

preconceito, eu enfrento preconceito , eu tenho certeza que todas aqui né, já 

passaram por momentos difíceis neste sentido de preconceito mesmo por ser mulher 

e a gente está indo, continuando nesta luta por igualdade e ressaltando que a gente 

sempre comentou no MOBI,  nosso objetivo não é estar à frente dos nossos 

maridos, dos homens, mas é caminhar lado a lado, de mãos dadas , porque 

somos capazes de fazer todos os trabalhos, até mais diversificados (risos) , então 

a gente quer trabalhar junto e unido e formando ai a família COOPFAM. 

(grifos nossos) (PRESIDENTA DA COOPERATIVA, 2019).  

 

Pela primeira vez na Cooperativa após trinta anos, uma mulher se torna Presidente, por 

indicação e empenho do grupo MOBI, elas sabem da importância da representatividade das 

mulheres em todos os setores da Cooperativa. O empenho político é muito evidente nas falas 

e nas atitudes destas mulheres, bem como pode ser observado nesse trecho da fala da 

Presidenta.  

 

E este encontro de hoje que a COOPFAM está promovendo é para despertar isso nas 

mulheres, elas mesmas ter consciência da importância dos papéis delas na 

Cooperativa, que depende dela, do trabalho dela na lavoura, que abastece aqui a 

nossa COOPFAM, não é somente dos homens, por isso é muito importante a 

participação e a opinião das mulheres na COOPFAM. (PRESIDENTA DA 

COOPFAM, 2019). 

 

Corroborando com estas questões extraídas da pesquisa de campo o conceito de 

gênero deve ser empregado no aspecto das diferenças como bem colocado por (LAGARDE, 

1996, p. 16);  

A análise feminista de gênero é detratora da ordem patriarcal, contém explicitamente 

uma crítica aos aspectos nocivos, destrutivos, opressores e alienantes que são 

produzidos pela organização social baseada na desigualdade, na injustiça e na 

hierarquia política das pessoas com base no gênero. 

 

De maneira mais específica, romper com as barreiras sociais construídas há séculos 

em relação ao mercado de trabalho, aos papeis que homens e mulheres precisam desempenhar 

socialmente, se torna um desafio ainda maior em organizações historicamente marcadas pela 

dominação masculina, como as cooperativas.  

 

5. Considerações finais  

 

A participação das mulheres no trabalho braçal trouxe mais valorização e inclusão 

para elas, ou seja, seu trabalho agora tem importância, trabalhar na lavoura traz 



  

 

reconhecimento e visibilidade, uma vez que existe uma grande diferenciação entre trabalho na 

roça e/ou lavoura e o trabalho doméstico. O trabalho na lavoura é considerado masculino e as 

atividades domésticas feminino, além disso, este trabalho é considerado apenas 

complementar, não sendo visto como algo que contribua para a renda da família. Assim, de 

acordo com Heredia (1979, p. 50), “as atividades da casa, por estarem ligadas ao consumo, 

não são consideradas como trabalho e correspondem à esfera de domínio feminino. O campo 

de ação da mulher é a casa e, por consequência, considera-se que esta não trabalha”. 

Pode ser concluído neste caso que, as mulheres estavam presentes nas várias etapas do 

cultivo e da comercialização, mas o mercado não reconhecia um conjunto de valores 

embutido nesta produção. Foi construído ao longo da história dos agricultores da cooperativa 

a importância da sucessão familiar, para a manutenção da produção e o mais importante a 

continuação de uma agricultura orgânica. 
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