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RESUMO 
 

 

Esta dissertação aborda o problema da violência contra a mulher em áreas 

rurais no Brasil. Parte-se de uma revisão da literatura internacional sobre o 

tema chegando em três dimensões que impactam na violência contra a mulher 

em áreas rurais: isolamento, família e comunidade. Objetiva-se aprofundar a 

literatura existente através da compreensão de quais são os diferentes fatores 

associados à dificuldade de mulheres rurais saírem de situações de violência. 

Para isso, foi utilizada a metodologia do campo-tema, permitindo uma 

abordagem multimétodos de aproximação do problema em três dimensões: 

documentos internacionais, dados secundários e estudo de caso no estado de 

Pernambuco. Os documentos internacionais reforçam fatores da literatura, 

apontando para o isolamento geográfico e maior vulnerabilidade das mulheres 

em áreas rurais. Os dados secundários apontam que os indicadores 

socioeconômicos das mulheres em áreas rurais são inferiores aos demais 

grupos. Além disso, a pesquisa de dados secundários sobre a violência contra 

as mulheres em áreas rurais mostra a análise de dados do Disque-180, porém 

revela a fragilidade dos dados existentes. Enfim, o estudo de caso do 

Pernambuco possibilitou a o reforço e relativização das dimensões encontradas 

na literatura através de entrevistas com mulheres que moram em áreas rurais, 

além de apontar estratégias e desafios do Programa de Unidades Móveis no 

estado.  

 

Palavras-chave: Mulheres Rurais, Violência contra as Mulheres, Violência 

contra as Mulheres em Áreas Rurais, Programa de Unidades Móveis 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
    

ABSTRACT 
 

 

This dissertation approaches the problem of violence against women in 

Brazilian rural areas. The review of the international literature on the theme 

reaches three dimensions that impact violence against women in rural areas: 

isolation, family, and community. It aims to deepen the existing literature 

through the understanding of the different factors associated with the difficulty of 

rural women to emerge from situations of violence. In order to do this, the field-

theme methodology was used, allowing a multi-methods approach to the 

problem in three dimensions: international literature, secondary data and case 

study in the state of Pernambuco. The international documents reinforce factors 

in the literature, pointing to the geographical isolation and greater vulnerability 

of women in rural areas. Secondary data indicate that the socioeconomic 

indicators of women in rural areas are worse than the other groups. In addition, 

the analysis of secondary data on violence against women in rural areas shows 

the Disque-180 data, but reveal the fragility of existing data. Finally, the 

Pernambuco case study made it possible to reinforce and relativize the 

dimensions found in the literature through interviews with women that live in 

rural area, in addition to pointing out strategies and challenges of the Mobile 

Units Program in the state.  

 
Key Words: Rural Women, Violence Against Women, Violence Against Rural 

Women, Mobile Units Program  
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1 Introdução  

 

 

O final do ano de 2017 foi marcado por uma explosão na mídia de 

casos de assédio sexual em Hollywood. Em uma pesquisa ao Google Trends 

(2017), percebe-se que na semana do dia 12 a 18 de novembro o termo 

assédio sexual, em inglês, chegou ao pico máximo de popularidade, sendo que 

os principais tópicos relacionados ao termo foram atores de Hollywood. A 

discussão desse tema está à tona atualmente no debate público, 

principalmente para pensar em como o Estado, Hollywood e a sociedade em 

geral vai lidar com os agressores. Essas denúncias aconteceram 

paralelamente a um viral na internet com a campanha global #metoo, que no 

Brasil foi traduzida como #eutambém em que mulheres do mundo todo usaram 

a hashtag para expor depoimentos de casos de assédio sexual que sofreram 

(EL PAÍS, 2017). Os holofotes da grande mídia e das redes sociais estão 

observando esses casos de assédio e pensando na violência contra a mulher. 

Diferentemente do alcance da grande mídia e da atenção dada a 

Hollywood, o problema da violência contra a mulher ocorre também em lugares 

que ficam invisíveis. As mulheres que moram em áreas rurais, principalmente 

aquelas em áreas remotas, também sofrem com a violência contra a mulher, 

mas suas vozes raramente são ouvidas e seus problemas dificilmente 

resolvidos levando em consideração as especificidades dos lugares rurais. 

Esta pesquisa visa dar luz ao problema da violência contra as 

mulheres em áreas rurais no Brasil, investigando se essas mulheres têm maior 

dificuldade de saírem de situações de violência e porque isso ocorre.  

Chegar a um objeto específico de pesquisa, como a violência contra 

as mulheres em áreas rurais, faz parte do processo de pesquisa, pois a 

pesquisa científica busca tentar compreender um objeto específico de estudo 

sob a luz de teorias ou práticas para criar, mudar, incrementar ou trazer outro 

viés de teorias. Em geral, a relevância do que se estuda está ligada a uma 

lacuna que não foi estudado ainda, ou que não foi suficientemente 

aprofundado, em que não haja consensos. Nesse fazer ciência, a academia por 

vezes cria categorias a fim de delimitar o seu objeto de estudo, mostrando o 
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que ele é e o que ele não é através de barreiras. Essas categorias podem estar 

consolidadas ou surgindo por meio de classificações, pessoas (que se 

organizam), instituições formais e informais, conhecimento que é disseminado 

e conhecido popularmente e especialistas (HACKING, 2007). Assim, não se 

pode negar que ao fazer pesquisa se está contribuindo para a construção de 

categorias de pessoas, que impactam no que essas pessoas são e como elas 

interagem com o mundo. Isto é, como elas se relacionam com as pessoas do 

grupo e fora do grupo, e com as instituições, sobretudo o que demandam delas 

(HACKING, 2007). Nas palavras de Ian Hacking: 

  

Eles são alvos em movimento porque nossas investigações 
interagem como os alvos eles mesmos, e os modificam. E 
como eles são modificados, eles não são completamente o 
mesmo tipo de pessoa que antes. O alvo se moveu. Esse é o 
efeito em circuito. Às vezes nossa ciência cria tipos de pessoa 
que em certo sentido não existiam antes. Isso é inventar 
pessoas. (HACKING, 2007, p.2, tradução livre) 

 

A consideração do autor (2007) remete ao impacto do trabalho 

científico, que, ao tentar dar luz a uma categoria específica, muda esse grupo a 

partir dos seus trabalhos. Todo trabalho científico então seria sempre um pouco 

ou muito desatualizado porque depois dele os grupos mudam, a partir da 

pesquisa e de outros fatores, que os fazem ser um grupo pelo menos um 

pouco diferente daquele estudado. Nesta dissertação, pretende-se estudar a 

violência contra mulheres rurais. Para isso, a delimitação do que é o grupo de 

mulheres rurais é estudada também, mostrando como a categoria está sendo 

criada socialmente – mas cercada de materialidades – edificando-se as 

barreiras do que ela é ou deixa de ser. É uma tentativa de alcançar o alvo que 

está em constante modificação e que pode ser modificado por este estudo em 

si.  

Como colocado anteriormente, as categorias surgem como resultado 

de vários atores e processos que tentam mostrar porque um grupo é 

específico, como ele se diferencia dos demais. Nesse sentido, as 

reivindicações podem partir das próprias pessoas através da sua organização 

em grupos. As mulheres e as mulheres rurais em específico se mobilizaram 

para serem grupos específicos. A luta das mulheres atualmente é uma luta 
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bivalente, de reconhecimento e de redistribuição, como aponta o estudo de 

Nancy Fraser (2006), que mostra que o mundo depois do socialismo se 

preocupa com esses dois problemas a partir da ascensão da organização de 

coletividades por questões identitárias e não somente de classe. Fraser nos 

ensina que hoje coexistem essas lutas, a de redistribuição ligada a 

desigualdades socioeconômicas e a de reconhecimento que diz respeito a 

injustiças simbólicas ou culturais. A diferença basal é que as lutas de 

redistribuição tentam acabam com a diferença entre os grupos, ou seja, lutam 

pela igualdade socioeconômica, pela não exploração, marginalização 

econômica ou privação. Já as lutas de reconhecimento se embasam na noção 

de que o grupo possui uma identidade específica que é desrespeitada e exige 

a valorização, respeito a essas identidades.  

Existem, como aponta a autora (FRASER, 2006), várias 

coletividades que são bivalentes, isto é, cuja luta é por reconhecimento e por 

redistribuição, como é o caso das mulheres. A divisão social do trabalho, por 

exemplo, seria um problema redistributivo das mulheres em relação aos 

homens. Já a violência contra a mulher seria derivada de um problema de 

reconhecimento, uma vez que estaria ligado à desvalorização e desrespeito ao 

que é ligado ao feminino. E como aponta Fraser: 

 

Naturalmente, as duas faces não são claramente separadas 
uma da outra. Elas se entrelaçam para se reforçarem entre si 
dialeticamente porque as normas culturais sexistas e 
androcêntricas estão institucionalizadas no Estado e na 
economia e a desvantagem econômica das mulheres restringe 
a voz das mulheres, impedindo a participação igualitária na 
formação da cultura, nas esferas públicas e na vida cotidiana. 
(FRASER, 2006, p.234) 

 

Além disso, existiriam dois modos de lidar com ambos os problemas 

- de redistribuição e de reconhecimento – soluções afirmativas ou 

transformativas (FRASER, 2006). As soluções de afirmação seriam aquelas 

que focam nos efeitos finais, isto é, não mudam estruturas de desigualdade 

socioeconômica ou valorativas e culturais, mas corrigem os efeitos da 

desigualdade. Já as de transformação estariam ligadas a uma mudança 

estrutural do que gera essas desigualdades. As soluções de transformação 
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significariam a desconstrução das identidades e diferenciações coletivas, isto é, 

mudariam a estrutura a ponto de afetar todos os membros da sociedade e 

desestabilizaria as próprias bases para que existam diferenças, já que elas não 

fariam mais sentido como existiam após uma mudança estrutural. Já as 

soluções afirmativas tenderiam a reforçar as identidades de grupo, mantendo a 

estrutura econômica e política que gera essas diferenciações. 

A violência contra a mulher é colocada por Nancy Fraser (2006) 

como uma questão de reconhecimento, mas pondera-se aqui que as condições 

das mulheres de saírem de situações de violência estão ligadas aos dois tipos 

de luta. O reconhecimento está ligado à desvalorização da mulher, mas 

também há uma questão redistributiva, já que as mulheres, sobretudo aquelas 

de áreas rurais1, não têm condições socioeconômicas de saírem de situações 

de violência doméstica, o que está muito relacionado à divisão social do 

trabalho e como o trabalho doméstico e não-remunerado é colocado como 

responsabilidade da mulher na família. Essa situação é ainda mais drástica 

quando se olha para as mulheres rurais. 

As mulheres rurais vêm se estabelecendo enquanto um grupo 

específico de luta política2, desde os anos 80, e também se pode dizer que a 

luta dessa coletividade é bivalente. É bivalente porque existe uma questão de 

reconhecimento desse grupo enquanto identidade particular, com problemas 

específicos em relação ao grupo maior “mulheres” e que é desvalorizado tanto 

em relação aos homens, quanto em relação à população urbana em geral, 

sendo que existe uma normatividade hoje da urbanização ditar as regras e os 

costumes. Nesse sentido, a luta pretende se diferenciar, mas outro lado, 

também é uma luta por redistribuição, uma vez que as mulheres rurais 

possuem condições socioeconômicas inferiores aos homens rurais e ao todo 

urbano, inclusive mulheres. Nesse sentido, a luta também é de dissolução 

dessas desigualdades socioeconômicas, o que tenderia a reduzir as diferenças 

entre grupos. 

Esta pesquisa envolve uma discussão sobre o que significa o rural 

que caracteriza o grupo de mulheres rurais que está em jogo. Então antes de 

adentrar a temática da violência contra a mulher em áreas rurais, é importante 
																																																								
1 Ver seção 6.1. 
2 Conforme se desenvolverá na seção 2. 
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fazer uma reflexão sobre o que se tem discutido sobre o que é o rural. O grupo 

estudado se classifica e é classificado como rural, mas esse rural inclui o que? 

O que significa? A literatura sobre rural mostra que existem muitas 

divergências sobre essas classificações territoriais. Porém existem também 

algumas questões que são consensuais e que quebram mitos sobre o que é 

rural que é necessário pontuar para não se enxergar o rural de uma maneira 

que não condiz com as transformações que essa categoria vem sofrendo.  

 Ao longo do século XX, havia uma ideia generalizada de que existia 

uma dicotomia entre rural e urbano. Essa noção foi reforçada pelos processos 

de urbanização e revolução industrial, que colocavam em evidência a diferença 

entre as cidades e as áreas rurais. Nesse sentido, surgiram teorias que 

tentavam mostrar o que era essencial ao rural e ao urbano, colocando-os como 

polos opostos. No início do processo de urbanização a ideia mais frequente era 

de que o rural representava o polo atrasado, e o urbano a modernidade, e isso 

levava a uma crença de que a tendência era de o rural se urbanizar cada vez 

mais até chegar ao fim do rural. Com o tempo e a percepção de efeitos não 

previstos da urbanização, essa dicotomia também se reforçou, mas agora com 

uma valoração positiva do rural, como sendo um espaço idílico da natureza e 

de relações interpessoais mais próximas em relação ao urbano.  

No final do século XX e início do século XXI houve a superação 

teórica dessas visões negativas ou positivas dessa dicotomia rural-urbano. 

Contribui para isso a constatação de que existe cada vez mais uma relação 

entre o rural e o urbano, ou seja, não são polos isolados, mas se relacionam 

entre si, além de existirem diferentes formas intermediárias.  

 O foco desta dissertação não é discutir a ruralidade por si só, mas é 

importante contextualizar brevemente que existe uma pluralidade de definições 

em relação ao rural, que se centram ou na permanência ou na dissolução da 

dicotomia entre rural e urbano 3 . Contudo, é possível pontuar que 

consensualmente já são superadas as formas de pensar o rural como atraso e 

urbano como desenvolvido, além de não se pensar mais hoje em dia nesses 

territórios e suas relações a partir de atividades econômicas, mas a partir das 

características demográficas e/ou sociais dos mesmos. 

																																																								
3 Para maiores informações sobre a discussão da literatura, ver apêndice A. 
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Para pensar o rural no Brasil, também é necessário destacar que 

não existe um rural único enquanto categoria, mas uma pluralidade de rurais. 

Essa denominação, fluída, pode incluir áreas no campo de agricultura familiar e 

de agronegócio, populações ribeirinhas, populações de várzea, populações que 

vivem da pesca, dentre outras. Para fins desta dissertação, reforça-se a 

existência dessa fluidez, considerando também que os diferentes atores, 

pesquisas, bases de dados e documentos utilizados como fontes de dados 

utilizam formas diversas de se entender o rural. 

Dentre os diferentes campos da ruralidade, as mulheres rurais vêm 

lutando desde os anos 80 para se consolidar enquanto uma categoria que 

apresenta particularidades e demandas específicas, conforme a discussão de 

Fraser (2006) e Hacking (2006). Dentre estas particularidades e demandas, 

está a violência contra a mulher em áreas rurais, objeto desta dissertação. Para 

abordar essa temática, o trabalho será estruturado em nove (9) capítulos, além 

desta introdução e das considerações finais. 

No segundo capítulo, após a introdução, apresenta-se a rede de 

atendimento para mulheres em situação de violência existente hoje e como 

essas mulheres rurais se organizaram no Brasil a partir das suas semelhanças 

para lutar em prol dos seus direitos desde os anos 80. No capítulo seguinte, 

terceiro, apresenta-se revisão da literatura nacional e internacional sobre a 

violência contra a mulher em áreas rurais, chegando à lacuna: Quais são as 

estratégias e dificuldades das mulheres em áreas rurais saírem de situações de 

violência? O quarto capítulo aborda a metodologia proposta para responder à 

pergunta de pesquisa, cercando o problema através de três dimensões de 

análise: documentos de domínio público, dados secundários e estudo de caso. 

Assim no quinto capítulo, a estratégia utilizada foi a análise de documentos 

públicos que evidencia como o problema da violência contra as mulheres rurais 

tem circulado nas arenas internacionais, sobretudo em tratados e discussões 

liderados organizações internacionais multilaterais. No sexto capítulo, se 

apresentará a partir de dados secundários a situação das mulheres rurais para 

contextualizar quais são algumas características socioeconômicas das 

mulheres rurais e se mostrará que esta questão é uma ainda cercada de 

invisibilidade, já que existem poucos dados sobre o problema. A seguir, do 

sétimo ao nono capítulo se abordará o estudo do caso do estado de 
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Pernambuco, a fim de coletar informações com gestores de organizações e o 

público que se identifica com o grupo das mulheres rurais sobre as estratégias 

e dificuldades que poderiam influenciar as mulheres rurais a saírem ou não de 

situações de violência.  
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2 Os caminhos do tema nas discussões nacionais  

 
 

Neste capítulo serão tratadas as formas de as pessoas se 

organizarem (HACKING, 2007), em diferentes âmbitos, para colocar esse 

grupo e o problema da violência contra as mulheres em áreas rurais em 

discussão em variadas arenas nacionais. 

Assim, será mostrado como as organizações da sociedade civil 

atuaram e como se deu o jogo de pressão em relação a organizações 

governamentais. Este jogo deu origem a algumas materialidades em termos de 

como o governo se organiza institucionalmente e políticas públicas são 

planejadas e/ou executadas. 

Por fim, se apresentará brevemente como está organizada a rede de 

serviços para o atendimento e combate à violência contra as mulheres no 

Brasil. Nessa apresentação dos serviços, se mostrará evidências de que em 

termos concretos essa rede não se interioriza para atender as mulheres rurais 

do país. 

 
 

2.1 Histórico da inserção das mulheres rurais na reivindicação pelo combate à 
violência contra a mulher no Brasil 
 

 

Nos anos 80, com o processo de redemocratização, a igreja católica, 

movimentos sindicais e partidos políticos influenciam o surgimento de 

movimentos sociais específicos de mulheres rurais, sobretudo no Sul e 

Nordeste do país (CINTRÃO; HEREDIA, 2006). Em 1986 e 1989 se 

estabelecem então o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste e 

o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul, 

respectivamente. As principais reivindicações desses movimentos eram o 

reconhecimento da profissão de agricultora como diferente de doméstica, 

direitos sociais (como aposentadoria, salário maternidade, sindicalização, 
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saúde da mulher) e reforma agrária com titulação em nome do casal ou da 

mulher chefe de família. Ou seja, na época do surgimento desses movimentos 

rurais de mulheres rurais não havia ainda uma reivindicação de ação em 

relação à violência contra a mulher.  

Esses movimentos participaram da constituinte com apoio da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras 

Familiares  (CONTAG), da Central Única dos Trabalhadores (CUT), dos 

Conselhos Nacional e estaduais dos direitos da mulher e de ONGs feministas 

internacionais. A partir dessa participação, foi possível inserir na Constituição 

Federal de 1988 a previdência rural e o direito das mulheres à propriedade da 

terra (CINTRÃO; HEREDIA, 2006).  

Além disso, a participação desses movimentos na constituinte foi a 

primeira aparição pública de maior relevância que leva à visibilidade das 

mulheres rurais enquanto grupo exigindo direitos e políticas públicas 

específicas. Essa evidência propiciada pelo processo de redemocratização foi 

o impulso necessário para a nacionalização do movimento. Em 1988 ocorreu o 

primeiro encontro nacional de mulheres trabalhadoras rurais dentro da 

CONTAG. Ou seja, o movimento de nacionalização ocorre dentro do 

movimento sindical rural, como aumento gradativo da participação e 

reivindicações das mulheres dentro da confederação, através de medidas 

afirmativas para as mulheres dentro do movimento (CINTRÃO; HEREDIA, 

2006).  

Em 1993, são criadas as Comissões Estaduais de Mulheres dentro 

da CONTAG (SILVA, 2015), que culminam em 2000 na primeira Marcha das 

Margaridas via organização das mulheres filiadas à confederação (CINTRÃO; 

HEREDIA, 2006). Essa marcha esteve articulada à primeira Marcha Mundial 

das Mulheres, que começou no dia 8 de Março de 2000 e terminou em 17 de 

Outubro do mesmo ano, com repercussões em diferentes países. Nessa 

marcha uma das principais causas foi a eliminação da violência contra as 

mulheres, denominada pelo movimento como violência sexista (MARCHA 

MUNDIAL DAS MULHERES, 2017). 

Para realizar a primeira Marcha das Margaridas houve a preparação 

de pautas com discussões nos movimentos sociais e associações. O lema da 

primeira marcha foi “Contra a fome, a pobreza e a violência sexista” e surge 
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então pela primeira vez o tema da violência contra a mulher, enquanto violência 

sexista, na pauta das mulheres rurais. A Marcha das Margaridas se caracteriza 

enquanto marcha das mulheres trabalhadoras rurais. Isso é relevante porque 

configura um grupo político específico: 
 

A autodenominação mulheres trabalhadoras rurais demarca 
uma identidade política que implica na relação entre as 
categorias de gênero, poder e identidade. O rural está 
associado à relação com a terra, produtividade e trabalho, mas 
implica também no reconhecimento da existência de uma 
pluralidade, diversidade e diferenças. (SILVA, 2015, p.3) 

 

Adicionalmente, a marcha foi nomeada como Marcha das Margarida 

pela Margarida Alves, que foi uma líder de movimento sindical morta por 

fazendeiros (idem). Logo, o símbolo da marcha está diretamente ligado à 

violência contras as mulheres rurais. É possível notar como a Marcha das 

Margaridas, realizada em Brasília, foi capaz de atrair a atenção para as pautas 

das mulheres rurais. Destaca-se a violência sexista contra a mulher rural, que 

aparece tanto no lema e reivindicações na marcha, como no nome escolhido 

para tal. 

A Marcha das Margaridas de 2000 chamou atenção para a agressão 

e morte de mulheres rurais em um problema público, mas foi a primeira marcha 

que uniu as mulheres rurais a nível nacional, portanto, ainda incipiente em 

relação à sua definição clara do problema. Além disso, não havia, todavia, um 

movimento nacional das mulheres rurais concretizado, que posteriormente, em 

2003 surgiu inicialmente no âmbito do Movimento de Mulheres Camponesas 

(MMC). Esse movimento foi o resultado dos esforços de unir o movimento a 

nível nacional e com isso obter maior visibilidade (MOVIMENTO DE 

MULHERES CAMPONESAS, 2017). A partir desse pontapé inicial, surgiram 

outros movimentos nacionais de mulheres rurais, e permaneceram os dois 

iniciais, com a dispersão ao longo dos anos 90 de diversos outros movimentos 

específicos de mulheres rurais. Essa gama de movimentos sociais em 

diferentes níveis se une em algumas marchas, dependendo das pautas 

reivindicadas. A Marcha das Margaridas permanece como a marcha com maior 

capacidade de reunir esses movimentos em torno de uma pauta única. Como 

explicita Silva:   
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A unidade em torno da Marcha das Margaridas se concretiza 
na pauta de reivindicações construída coletivamente e 
apresentada ao executivo, ao legislativo e também ao poder 
judiciário. Mas esta unidade se desfaz quando se trata da 
diferença entre os movimentos de mulheres que compõem a 
Marcha das Margaridas, caracterizados organizações 
autônomas de mulheres (MMTR, MIQCB), incluindo aquelas 
que definem como movimentos feministas (Marcha Mundial de 
Mulheres, MMTR-NE) e os chamados movimentos mistos, 
como é o caso das organizações sindicais, a exemplo da CUT, 
CONTAG, FETRAF e sindicatos associados. (SILVA, 2015, 
p.10-11) 

 

Por fim, não preexistia no governo a percepção das agressões e 

mortes de mulheres rurais como problema específico a ser combatido. O 

conselho nacional dos direitos da mulher é um dos meios para colocar as 

pautas das mulheres em circulação no governo. Esse conselho foi criado em 

1985, porém foi somente em 2000 a primeira nomeação de uma mulher 

trabalhadora rural como integrante do conselho (CINTRÃO; HEREDIA, 2006). 

Mesmo assim, nesse ano a participação foi enquanto representante do 

Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste. Somente em 2003 

aumentou a participação das mulheres rurais de movimentos nacionais nesse 

conselho, a partir da articulação dessas mulheres no MMC.  

Com a eleição do Partido dos Trabalhadores para o executivo federal 

em 2003, houve importantes mudanças para políticas públicas para as 

mulheres em geral e também para as mulheres rurais. Em 2003 é criada a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres com status de ministério e depois em 

2004 é criada uma unidade de articulação para as trabalhadoras rurais 

especificamente no Ministério de Desenvolvimento Agrário (SILVA, 2015).  

Apesar de terem ocorrido avanços desde 2003, entraram primeiro na 

agenda justamente questões trabalhistas das mulheres rurais, que estavam no 

topo da agenda dos movimentos sociais das mulheres rurais. 

Consequentemente, se traduziram também nas primeiras mudanças 

institucionais do estado para atender essas demandas. A violência contra a 

mulher no meio rural, no entanto, ficou em segundo plano neste primeiro 

momento.  
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Um exemplo concreto disso foi o primeiro Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres, lançado em 2005 pela Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres. O plano foi organizado em quatro eixos: Autonomia, 

igualdade no mundo do trabalho e cidadania; Educação inclusiva e não sexista; 

Saúde das Mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; e Enfrentamento 

à Violência contra as mulheres. No eixo de autonomia, igualdade no mundo do 

trabalho e cidadania, a maioria das ações são ligadas às mulheres rurais:  

 

(...) 3. conceder crédito a 400 mil mulheres trabalhadoras 
rurais, no período de 2005 a 3. 2006; 4. documentar 250 mil 
mulheres rurais até 2007; 5. conceder 400 mil títulos conjuntos 
de terra, no caso de lotes pertencentes a 5. casais, a todas as 
famílias beneficiadas pela reforma agrária até 2007; 6. atender 
350 mil mulheres nos projetos de Assistência Técnica e 
Extensão Rural e 6. de Assistência Técnica Sustentável, até 
2007. (BRASIL, 2005, p.14) 
 

 No que diz respeito à violência contra as mulheres, ainda não havia 

uma preocupação específica com as mulheres de áreas rurais, mas sim de se 

estabelecer uma rede nacional de enfrentamento à violência de uma forma 

mais geral. 

Um importante marco legal para o problema da violência contra as 

mulheres foi concretizado no ano seguinte, em 2006, com a Lei Maria da 

Penha (BRASIL, 2006). Desta lei é importante destacar que são definidos 

diferentes tipos de violência contra a mulher, sendo elas: 

 

Art. 7o (...) 
 I - a violência física, entendida como qualquer conduta que 
ofenda sua integridade ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta 
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou 
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que 
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação; 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação 
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação 
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ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de 
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à 
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta 
que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total 
de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria. (BRASIL, 2006) 

 

Além disso, na lei se estabelecem as bases para os serviços 

relacionados à violência contra a mulher, como a prevenção, o atendimento e 

assistência das mulheres em situação de violência doméstica e familiar e os 

procedimentos a serem realizados a partir da denúncia. É uma lei geral sobre o 

tema e como tal não prevê diferenciação dos serviços a partir de diferentes 

contextos das mulheres em situação de violência. 

Paralelamente, a Marcha das Margaridas foi crescendo em 

ocorrências e em participação, com outra edição em 2003 e chegando a 30 mil 

mulheres em Setembro de 2007 (CONTAG, 2007). Na ocasião desse evento, 

pela presença do forte simbolismo da Margarida Alves enquanto figura 

emblemática do que o movimento representa, o movimento conseguiu chamar 

atenção do governo. A partir dessa marcha, houve pressão para a criação do 

Fórum Nacional de Políticas contra a Violência no Campo e na Floresta 

(DARON, 2009). O Fórum Nacional foi instituído pela Portaria n° 42, de 23 de 

Agosto de 2007 4  institui o Fórum, que inclui diferentes atores, conforme 

especificado abaixo: 

 

Fazem parte do Fórum Nacional as principais organizações e 
instituições de mulheres do campo e da floresta: 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura/CONTAG; Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar/FETRAF; Movimentos Articulado de 
Mulheres da Amazônia/MAMA; Movimento das Quebradeiras 

																																																								
4 BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Políticas para Mulheres. Portaria n° 
42, de 23 de Agosto de 2007. Diário Oficial da União. 24.08.2007. Disponível em: 
<http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria/legislacao-1/nacional/portarias/portaria-
2007/portaria-42-23082007.pdf>, acessado em 22.02.2017. 
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de Côco e Babaçu/MIQCB; Marcha Mundial de Mulheres/MMM; 
Movimento das Mulheres Camponesas/MMC; Movimento de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste/MMTR-NE; 
Confederação Nacional dos Seringueiros/CNS) e órgãos do 
Governo Federal (Secretaria de Políticas para as Mulheres; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Justiça; 
Ministério da Educação; Secretaria de Direitos Humanos; 
Ministério do Meio Ambiente; Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial; Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; entre outros). (BRASIL, 2011b, p.18) 
 

Em 2008 o Fórum deu um passo rumo à sistematização e 

publicidade de indicadores sobre as mulheres rurais em situação de violência, 

o que não havia no começo do movimento das mulheres rurais, uma vez que a 

violência contra a mulher passa a aparecer gradativamente com a Central de 

Atendimento à Mulher - Ligue 180 em 2006. Mesmo assim, a denúncia em 

áreas rurais surge baixa em relação à população rural, o que sugere que existe 

uma subnotificação nessas áreas (DARON, 2009). Também nesse ano, a 

CONTAG realizou uma pesquisa sobre violência contra as mulheres da Marcha 

das Margaridas, conforme será apresentado posteriormente na seção 6.2. 

Fizeram parte das ações do fórum foram realizados Seminários 

Nacionais de Enfrentamento à Violência Contra as mulheres do Campo e da 

Floresta (BRASIL, 2011b), com o intuito de discutir diagnósticos, desafios e 

propostas. Em 2011, também foi efetuada a Campanha “Mulheres Donas da 

Própria Vida: Viver sem violência é um direito das mulheres do campo e da 

floresta”, empreendimento conjunto da Secretaria de Políticas para Mulheres e 

do Ministério de Desenvolvimento Agrário (SCOTT; RODRIGUES; SARAIVA, 

2010). Sobre a campanha, ela consistiu em: 
 

(...) realizar oficinas culturais, atividades nas escolas, 
elaboração de programas de rádios e radionovelas, além de 
ações educativas objetivando estabelecer uma rede de 
solidariedade para minimizar o problema da violência 
doméstica. O principal objetivo destas atividades é fazer com 
que os conhecimentos de leis como a Maria da Penha 
cheguem a estas mulheres. (SCOTT; RODRIGUES; SARAIVA, 
2010, p. 81) 

 

Paralelamente às ações do fórum, o governo federal apresenta em 

2008 o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que planeja ações para 
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os anos de 2008 a 2011 resultantes das rodadas de discussão dos Conselhos 

de Mulheres de diferentes níveis federativos. O documento é permeado de 

pontos específicos sobre mulheres do meio rural, principalmente no que diz 

respeito ao acesso a terra, valorização do trabalho feminino nessas áreas, 

promoção de autonomia e a necessidade de produzir dados sobre a realidade 

dessas mulheres. No que se refere à violência contra a mulher, não há nada 

específico sobre mulheres de áreas rurais. Porém, um dos objetivos colocados 

foi a implementação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, que é apresentado em 2010. 

O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 

é lançado em 2010 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Os principais 

eixos desse programa foram: Fortalecimento da Rede de Atendimento e 

Implementação da Lei Maria da Penha; Combate à Exploração Sexual da 

Mulher e Adolescente e ao Tráfico de Mulheres; Proteção dos Direitos Sexuais 

e Reprodutivos e Enfrentamento da Feminização da AIDS; e Promoção dos 

Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão (BRASIL, 2010). Nesse 

documento, há no Eixo de Fortalecimento da Rede de Atendimento e 

Implementação da Lei Maria da Penha uma ação específica para mulheres 

rurais:  

 

Promoção e realização de campanhas educativas de 
prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, com 
destaque para aquelas voltadas às mulheres rurais e para a 
Campanha 16 Dias de Ativismo pela Não Violência contra as 
Mulheres; (BRASIL, 2010, p.23-24) 

 

Destaca-se que a única ação com enfoque específico para as 

mulheres rurais em 2010 eram aquelas ligadas a campanhas em diferentes 

instâncias e para diferentes públicos sobre violência contra a mulher.  

Nesse mesmo ano, como resultado das diversas ações do Fórum 

Nacional de Políticas contra a Violência no Campo e na Floresta que se 

iniciaram três anos antes, foram lançadas as suas diretrizes na Portaria n° 85 
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de 10 de Agosto de 20105. As treze diretrizes da portaria englobam diferentes 

facetas da realidade das mulheres do campo e da floresta, como educação, 

acesso a serviços especializados e não especializados, acesso a informação, 

documentação, dados oficiais sobre a violência contra essas mulheres, dentre 

outros. 

No final de 2010, foi eleita a primeira presidenta mulher no Brasil, 

Dilma Rousseff. Logo após sua posse, em 2011, a presidenta eleita anunciou 

na Marcha das Margaridas realizada nesse ano um programa de atendimento a 

mulheres do campo e da floresta em situação de violência (BRASIL, 2013b).  

Ainda em 2011, foi lançado pela Secretaria Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, vinculada à Secretaria de 

Políticas para as Mulheres, um documento especificamente voltado para 

mulheres do campo e da floresta com as diretrizes e ações nacionais para esse 

público. Neste documento, há ações específicas para o eixo de Fortalecimento 

da Rede de Atendimento e Implementação da Lei Maria da Penha, que estão 

divididas em ações de assistência, prevenção, garantia de direitos e combate. 

Entre as ações de assistência há previsão das Unidades Móveis, capacitação 

de gestores de diferentes serviços não especializados, capacitação das 

atendentes do Ligue 180 para especificidades desse público, e garantir 

notificação compulsória das violências sofridas pelas mulheres em municípios 

pequenos (BRASIL, 2011b). Em relação à prevenção as ações são de 

diferentes campanhas sobre violência contra a mulher e o Disque 180 em 

diferentes mídias e equipamentos públicos. Já quanto à garantia de direitos há 

uma preocupação de garantia de documentação e autonomia econômica das 

mulheres, com ações voltadas para a produção e de apoio como creches e pré-

escolas em áreas rurais. E por fim no que diz respeito ao combate o 

documento prevê postos de atendimento específicos para mulheres nas 

delegacias comuns e capacitação de diferentes operadores de direito, mesmo 

																																																								
5 BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres. Portaria n° 85, de 10 de AGOSTO de 2010. Disponível em: 
<http://www.spm.gov.br/arquivos-diversos/sev/coordenacao-geral-de-acoes-
preventivas-e-garantia-de-direitos/enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres-do-
campo-e-da-floresta/documentos/PORTARIA%20Diretrizes%20Rurais.pdf>, acessado 
em 22.02.2017. 
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nos serviços especializados, sobre as especificidades dessas mulheres 

(BRASIL, 2011b).  

Importante ressaltar que no ano de 2011 houve uma nova edição da 

Marcha das Margaridas, com a violência contra as mulheres ainda fortemente 

em pauta. Dentre as reivindicações da marcha, destacam-se: a destinação de 

maiores recursos do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres para mulheres do campo e da floresta em situação de violência, 

criação das unidades móveis, criação de Fóruns Estaduais de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta, garantir atendimento 

para mulheres e punições para agressores em municípios com menos de 50 

mil habitantes, dentre outros (MARCHA DAS MARGARIDAS, 2011). 

A repercussão no Plano de Políticas para as Mulheres mais recente, 

apresentado em 2013 e com previsão de duração até 2015, foi um capítulo 

direcionado às mulheres do campo e da floresta, com ações voltados 

sobretudo a elementos que viabilizam a autonomia econômica das mulheres 

em áreas rurais, através de ações que visam ampliar o direito à terra, conceder 

crédito produtivo, apoio técnico, dentre outros. Nesse capítulo especificamente 

não há uma tratativa sobre a questão da violência, que é apresentado em 

capítulo à parte. No que diz respeito à estrutura organizacional para atender às 

demandas específicas das mulheres rurais, também há inovações: 
 

O compromisso com o fortalecimento das ações desse eixo foi 
materializado com a criação de uma Coordenação da 
Diversidade junto à Secretaria de Articulação Institucional e 
Ações Temáticas (Saiat), assim como de uma assessoria 
voltada às questões das mulheres do campo e da floresta, 
partes integrantes da SPM, para que estas questões tenham 
um acompanhamento diário e mais próximo. (BRASIL, 2013a, 
p.3) 

 

Além disso, no que diz respeito especificamente à violência contra 

mulheres rurais, se encontra no plano a previsão de criação das Unidades 

Móveis de atendimento às mulheres em situação de violência no campo de na 

floresta (BRASIL, 2013a). Conforme informações do sítio da Secretaria: 

 

São 54 unidades móveis (2 por estado e para o DF), que farão 
ações de prevenção, assistência, apuração, investigação e 
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enquadramentos legais no meio rural, tendo por norte os eixos 
do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as 
Mulheres. Elas têm, ainda, função educativa, com a promoção 
de palestras e esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e 
sua aplicação. (BRASIL, 2013b) 

 

Para a escolha dos locais que receberiam primeiro esses 

equipamentos, justifica-se: 

 

Os 10 Territórios da Cidadania contemplados com as Unidades 
Móveis de Atendimento à Mulher devem compreender as cinco 
regiões do país. A Secretaria de Política para as Mulheres 
juntamente com o Fórum Nacional definiu como critérios de 
seleção, os municípios com demandas prioritárias de 
ampliação do acesso à Rede de Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência, menor IDH, existência de Organismos 
de Políticas para as Mulheres, equipe multidisciplinar 
especializada, tempo de implantação, além do tamanho e da 
densidade populacional destes. (BRASIL, 2011b, p.35-36) 

  

Ainda em 2011, e em resposta às reivindicações da Marcha, foram 

criados Fóruns Estaduais de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do 

Campo, da Floresta e das águas. Conforme documento da marcha: 
 

Outra importante conquista resultante desse processo foi a 
criação dos Fóruns Estaduais de Enfrentamento à Violência 
Contra Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas. Estes 
são espaços fundamentais não apenas para planejamento e 
execução das ações das unidades móveis, mas também para 
garantir um debate permanente sobre a situação de violência 
enfrentada pelas mulheres rurais, fortalecendo assim outras 
políticas nos estados e nos municípios. Precisamos ver esse 
equipamento também como uma possibilidade de debater e 
identificar nos municípios os desafios e as necessidades das 
mulheres daquele local, buscando a construção e a garantia de 
políticas públicas de proteção a elas, de forma permanente. 
(MARCHA DAS MARGARIDAS, 2015, p.64) 
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Também em 2013 foi lançado o Programa Mulher, Viver Sem 

Violência pelo Decreto nº 8.806, de 30 de Agosto de 20136. No documento de 

diretrizes gerais e protocolos do programa, encontram-se as principais 

diretrizes do programa: 

 

1. Criação da Casa da Mulher Brasileira; 2.Ampliação da 
Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180; 3.Criação dos 
Centros de Atendimento às Mulheres nas Fronteiras Secas; 
4.Organização e Humanização do Atendimento às vítimas de 
violência sexual; 5.Implantação das Unidades Móveis de 
Atendimento às Mulheres do Campo e da Floresta (Rodoviárias 
e Fluviais); 6.Realização de Campanhas Continuadas de 
Conscientização.(BRASIL, 2015, p.11) 

   

Apesar de as Unidades Móveis constarem nas diretrizes do 

programa, é importante destacar que os protocolos de atendimento previstos 

para os diferentes serviços possuem apenas um campo a ser preenchido 

quanto à zona (urbana, periurbana ou rural) de ocorrência da agressão 

(BRASIL, 2015). No entanto, não constam nesse documento protocolos de 

atendimento que levem em consideração especificidades das mulheres de 

áreas rurais. 

Em 2015, aconteceu a quinta Marcha das Margaridas, que teve 

entre seus eixos um destinado especificamente à violência sexista. Sobre a 

violência contra a mulher vivida pelas mulheres do campo, da floresta e das 

águas, o documento da marcha traz desafios ligados: à expansão dos 

equipamentos especializados para o interior, à utilização dos Fóruns Estaduais 

de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo, da Floresta e das 

Águas como arena de produção de diagnósticos e políticas públicas para as 

demandas específicas de cada estado e à utilização das unidades móveis para 

produzir dados sobre a violência contra mulheres do campo, da floresta e das 

águas (MARCHA DAS MARGARIDAS, 2015).  

 

																																																								
6 BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 8.806, de 30 de Agosto de 2013. 
Institui o Programa Mulher: Viver sem Violência e dá outras providências. Diário Oficial 
da União. 30.08.2013. 
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Figura 1 - Linha do tempo da evolução da temática da violência contra 
mulheres em áreas rurais – Brasil – 1986-2015 

	

 
 

 
 
Fonte: Elaboração própria.
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2.2 A rede de atendimento a mulheres em situação de violência no Brasil  
 

 

Todo esse movimento entre ações dos movimentos sociais e 

planos e ações governamentais resultou hoje em uma rede em construção 

para atender mulheres em situação de violência. Há de se ressaltar que, 

enquanto rede em construção, ele ainda não possui capilaridade suficiente 

para atender a todas as mulheres em situação de violência. Essa rede 

possui múltiplas entradas, devido às diferentes capilaridades de cada 

serviço público com o qual as mulheres têm contato. 

Para se entender como funciona a rede, é necessário destacar 

primeiramente que existem serviços especializados para mulheres em 

situação de violência, e os não especializados, ou seja, aqueles serviços 

de diversas áreas que não são específicos ao recebimento desse público. 

Em relação aos serviços especializados, os serviços que existem são: 

casas abrigo; casas de acolhimento provisório; centros de referência de 

atendimento à mulher; núcleos integrados de atendimento à mulher; 

serviços de saúde voltados para o atendimento aos casos de violência 

sexual e doméstica; delegacias especializadas (DEAM’s); núcleos de 

gênero; promotorias especializadas; e juizados e varas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Segue abaixo figura que resume as 

funções de cada parte da rede de serviços especializados: 
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Figura 2 - Os serviços especializados de atendimento à mulher - Brasil 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, 2011a e 2017. 

 

Também se incluem nesses serviços especializados as casas 

da mulher brasileira, cuja proposta é unir em um mesmo equipamento 

público diferentes serviços necessários a mulheres em situação de 

violência. E as unidades móveis de atendimento, que seriam barcos e 

ônibus cuja função seria prestar o atendimento psicológico, jurídico e 

assistencial de forma itinerante.  

A seguir, pode-se perceber no mapa do Brasil como os 

equipamentos e serviços da rede de atendimento de serviços 

especializados se distribuem no território: 
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Figura 3 – Distribuição dos serviços especializados no território - Brasil - 
2017 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SPM, disponibilizados via Lei de 
acesso à informação (SIC, 2017). 
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A partir do georreferenciamento dos endereços dos serviços 

especializados obtidos através da lei de informação, evidencia-se como a 

distribuição dos serviços especializados é desigual no território. Percebe-

se primeiramente a concentração dos serviços nos entornos do litoral, 

sobretudo, na Região Sudeste e em cidades maiores. Com isso são 

percebidos grandes vazios de serviços e equipamentos conforme se 

caminha para o interior do país, sendo que em estados com grandes 

dimensões territoriais esse quadro se agrava ainda mais.  

Apesar de os últimos encaminhamentos governamentais em 

relação às mulheres do campo e da floresta terem criado as Unidades 

Móveis de atendimento, seu funcionamento ainda está sendo testado 

pelos estados. Além disso, não há certezas sobre a manutenção do 

fomento do governo federal em relação ao programa a partir da posse do 

Michel Temer como presidente interino em 2015.  

Também, a partir de 2014 e com ressalvas sobre sua 

manutenção após o governo Temer, foi realizado o Projeto Margaridas em 

Marcha no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo e da 

Floresta, que é um projeto da Secretaria de Políticas para as Mulheres em 

parceria com a CONTAG. Esse projeto se materializou em oficinas 

estaduais com as equipes das Unidades Móveis de Atendimento, para 

determinar seu funcionamento em cada estado e capacitar equipes em 

relação à Lei Maria da Penha e a política nacional em vigor, assim como o 

Programa Mulher, Viver sem Violência (PORTAL VERMELHO; CONTAG, 

2014). As oficinas também tiveram o objetivo de implementar os Fóruns 

Estaduais de Enfrentamento à Violência no Campo e na Floresta citados 

anteriormente, que seriam as instâncias de planejamento, monitoramento 

e controle das ações das Unidades Móveis. À exceção dessas unidades, 

não há serviços especializados em municípios com menos de 50 mil 

habitantes. A implicação disso é que em áreas rurais afastadas de 

municípios maiores, os serviços especializados não fazem parte da 

realidade das mulheres em situação de violência. 

Quanto aos serviços não especializados, as portas de entrada 

são diversas, geralmente sendo: Estratégia Saúde da Família (ESF), 

Hospitais gerais, Serviços de Atenção Básica, Centros de Referência em 
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Assistência Social (CRAS) Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS), Delegacias comuns, Polícia Militar, 

Patrulhamento Rural, Ministério Público, Defensoria Pública, Núcleos de 

Discriminação de Gênero e Raça nas Delegacias Regionais do Trabalho e 

Postos de Atendimento Humanizado aos Migrantes. Segue figura com a 

descrição resumida da função de cada um desses serviços:	
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Figura 4 - Alguns serviços não especializados de atendimento à mulher - 
Brasil 

	
Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, 2017b e DATASUS, 2017. 

 

Esses serviços se configuram como portas de entrada para os 

serviços especializados de atendimento à mulher e são responsáveis, em 

casos de violência contra a mulher, pelo encaminhamento das mulheres 

em situação de violência para o serviço especializado adequado e/ou mais 
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próximo. O grande problema desses serviços não especializados é que 

não há fluxos e rotinas específicos para o atendimento de mulheres em 

situação de violência, o que acaba por não garantir que essas mulheres 

tenham o atendimento adequado em relação às diretrizes nacionais.   

Percebe-se então que existe uma rede em estruturação para 

lidar com o problema da violência contra a mulher no Brasil. Porém, essa 

rede ainda lida com diversos problemas, dentre os quais a qualificação da 

própria rede, e a interiorização da mesma. No quesito interiorização, são 

grandes os vazios geográficos em que não existem equipamentos e 

serviços públicos para atender mulheres em situação de violência. A maior 

parte desses equipamentos e serviços estão concentrados em cidades 

maiores, o que significa que mulheres rurais que moram longe dessas 

cidades dificilmente possuem acesso aos mesmos. Além disso, as 

unidades móveis, que atualmente estão paralisadas no âmbito do governo 

federal, teriam função de informar mais do que atender/combater, uma vez 

que são estruturas itinerantes que não ficam disponíveis para o 

atendimento das mulheres de forma permanente. 

Nesse capítulo, exploramos o processo de luta e ação de 

diferentes organizações no Brasil para lidar com o problema da violência 

contra mulheres em áreas rurais e quais foram algumas mudanças e 

permanências decorrentes desses grupos de pessoas se organizarem em 

torno da categoria de mulheres rurais e demandas próprias em relação à 

violência contra a mulher. A seguir, será apresentado como a academia 

tem discutido a violência contra mulheres em áreas rurais e quais são as 

suas explicações para a particularidade deste problema. 
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3 Os olhares da academia sobre a violência contra a mulher em áreas 
rurais 

 
 

A literatura internacional e nacional recentemente vem se 

interessando pela temática da violência contra a mulher em áreas rurais e 

desenvolvendo, desde o começo dos anos 2000, pesquisas para buscar 

entender esse problema até então invisível na academia. Contrariamente 

ao imaginário dominante até o século XX, de idealização do rural como 

local sem crimes, onde há o predomínio da natureza e da homogeneidade 

social, essas pesquisas vêm desmascarando a existência de violência 

contra a mulher em áreas rurais, com particularidades em relação à 

mesma violência em áreas urbanas, em que há um corpo mais robusto de 

estudos desenvolvidos.  

Essa literatura ainda está se desenvolvendo, em vários lugares 

do mundo, porém com uma concentração maior das produções científicas 

nos Estados Unidos (EDWARDS, 2014; DEKESEREDY et al., 2007; 

DEMOSS;GORTON;HIGHTOWER, 2000; GORTON;HIGHTOWER, 2002; 

GROSSMAN, 2005; LANIER;MAUME, 2009; LOGAN et al., 2001; LOGAN 

et al., 2003; PEEK-ASA, 2011; PRUITT, 2008; RENNINSON et al., 2013; 

SHEPHERD, 2001). Contudo, revisou-se nesta dissertação trabalhos de 

outros regiões, como América Latina (BENAVIDES et al., 2015; COSTA; 

LOPES; SOARES, 2014; MEZA, 2016; SCHRAIBER et al., 2007), Europa 

(GARCÍA, 2011; GARCÍA; CAMARERO, 2015; LITTLE, 2016; 

SANDBERG, 2013), Oceania (CARRINGTON;OWEN, 2015; WENDT, 

2009) e África (HINDIN, 2003). Na revisão da literatura identificou-se que 

há um uso intercambiável entre violência doméstica e violência entre 

parceiros íntimos, sendo que na maioria das vezes o uso dos termos se 

refere à violência do homem contra a mulher, em situações de 

relacionamento íntimo, seja de namoro, casamento ou depois do término 

de quaisquer relações (BENAVIDES et al., 2015; DEKESEREDY et al., 

2007; DEMOSS;GORTON;HIGHTOWER, 2000; 

COSTA;LOPES;SOARES, 2014; GARCÍA,  2011; GARCÍA;CAMARERO, 

2015; HINDIN, 2003; GORTON;HIGHTOWER, 2002; GROSSMAN, 2005; 
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MEZA, 2016; LANIER;MAUME, 2009; LITTLE, 2016; LOGAN et al., 2001; 

LOGAN et al., 2003; PEEK-ASA et al., 2011; PRUITT, 2008; RENNINSON 

et al., 2013; SCHRAIBER et al., 2007; SHEPHERD, 2001; WENDT, 2009). 

Algumas exceções trazem o termo com o conceito aberto de violência 

entre parceiros ou de violência no contexto doméstico, sem definição de 

gênero para agressor e vítima (EDWARDS, 2014; CARRINGTON;OWEN, 

2015; SANDBERG, 2013), mesmo se na pesquisa houve a opção por 

focalizar nos casos em que o homem é agressor e a mulher vítima. Além 

disso, os conceitos em geral englobam a violência física, sexual e 

psicológica, mesmo se em alguns casos o foco da pesquisa é um 

determinado tipo de violência. 

Em relação à definição de rural/ruralidade, grande parte dos 

estudos analisados não fazem uma discussão sobre o que é ruralidade, 

mas adotam as métricas do U.S. Census Bureau 

(GORTON;HIGHTOWER, 2002; GROSSMAN et al., 2005; 

LANIER;MAUME, 2009; LOGAN et al., 2003; SHEPHERD, 2001), do U.S. 

Office of Management and Budget (RENNINSON et al., 2013) e censos 

nacionais (MEZA, 2016) para realizar suas pesquisas.  Algumas 

pesquisas usam algum tipo de codificação visando mostrar diferenças 

entre diferentes áreas rurais, fugindo da dicotomia rural-urbano, como o 

Beale Urban Influence Codes (LOGAN et al., 2001), o ERS Rural Urban 

Continuum Codes (EDWARDS, 2014) ou Rural Urban Commuting Areas 

(PEEK-ASA, 2011).  

Outras autoras (CARRINGTON;OWEN, 2015; DEKESEREDY 

et al., 2007; LITTLE, 2016; PRUITT, 2008; SANDBERG, 2013; WENDT, 

2009) ressaltam a necessidade de se pensar sobre como a categoria 

“rural” é uma construção social, que implica compartilhamento de sentidos 

e experiências, construção de identidades e  implicações materiais. Essas 

autoras que discutem o conceito amplo de ruralidade às vezes também 

utilizam alguma tipificação já existente para operacionalizar suas 

pesquisas, apesar de reconhecerem suas limitações, a exemplos do uso 

da densidade demográfica na escolha dos casos a serem estudados 

(GARCÍA, 2011). 
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Sandberg (2013) aponta que existe um risco na definição das 

categorias, uma vez que o uso dessas categorias em pesquisas sem 

discussão pode contribuir para um processo de demarcação em que o 

rural é visto como o “outro” atrasado em relação ao urbano. Nesse sentido 

a autora propõe que seja as pesquisas de violência contra a mulher em 

áreas rurais façam uso de uma dupla reflexão, intra-categórica e anti-

categória (SANDBERG, 2013). A primeira consiste na discussão de 

rural/urbano como categorias “reais” para dar visibilidade ao rural, 

mostrando-o como local que merece atenção diferente das áreas urbanas. 

E a anti-categórica por sua vez é a discussão que trata essas categorias 

como não “reais” e admite que o pesquisador traz práticas de pesquisas 

que podem contribuir para exaltar as diferenças entre categorias que são 

socialmente construídas.  

Já Pruitt (2008) alerta para a pluralidade de ruralidades, 

mostrando no caso americano que existem tipos de ruralidades muito 

peculiares, como a região do Appalachia, comunidades de agropecuária, 

diferenças raciais e étnicas e territórios indígenas, cujas características 

não podem ser homogeneizadas para entender processos sociais como a 

violência doméstica.  

Quanto à metodologia dos estudos analisados, parecem 

predominar estudos quantitativos com dados secundários 

(DEMOSS;GORTON;HIGHTOWER, 2000; GROSSMAN et al., 2005; 

LANIER;MAUME, 2009; LOGAN et al., 2001; PEEK-ASA et al., 2011; 

RENNINSON et al.,2013) e qualitativos de tradição pós-positivista com 

realização de surveys de amostras visando generalizações 

(DEKESEREDY et al., 2007; EDWARDS, 2014; HINDIN, 2003; LOGAN et 

al., 2003; SCHRAIBER et al., 2007; SHEPHERD, 2001). Outros estudos 

enveredam por metodologias mistas (GARCÍA, 2011; GARCÍA; 

CAMARERO, 2015) e qualitativas de tradições interpretativas, 

construtivistas e/ou críticas (BENAVIDES et al., 2015; 

COSTA;LOPES;SOARES, 2014; CARRINGTON;OWEN, 2015; 

GORTON;HIGHTOWER, 2002; MEZA, 2016; LITTLE, 2016; PRUITT, 

2008; SANDBERG, 2013; WENDT, 2009). 
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Antes de entrarmos nas dimensões relevantes de análise para 

a literatura internacional, é importante destacar que existe em grande 

parte dos artigos que realizam estudos comparativos entre áreas rurais e 

urbanas, a tentativa de identificar se há diferença no tipo e na frequência 

de violência sofrida em relação à área geográfica. Contudo, a revisão da 

literatura aponta que os achados das pesquisas são muito diferentes entre 

si e portanto inconclusivos em relação à existência ou não dessa 

diferença.  

Para ilustrarmos, Grossman et al. (2005) apontam que existe 

uma pequena variação, em que na área urbana estudada havia maior 

incidência de violência física enquanto em áreas rurais predominavam 

casos de violência sexual e emocional. Já Logan et al. (2013) apresenta a 

mesma frequência em relação a violência psicológica entre os grupos e 

maior frequência e gravidade da violência física em casos de mulheres 

rurais do que de mulheres urbanas. Schraiber et al. (2007) também 

encontrou taxas mais elevadas dos diferentes tipos de violência nas áreas 

rurais da Zona da Mata de Pernambuco do que em áreas urbanas de São 

Paulo. Maume e Lanier (2009) por sua vez não encontraram diferença nas 

frequências de violência entre áreas rurais e urbanas.  

Esse ponto ainda permanece obscuro, mas as análises vêm 

tentando explicar quais seriam as dimensões que caracterizam o contexto 

rural, seja comparativamente entre áreas urbanas e rurais, seja em 

estudos focados em áreas rurais. Como apontam García e Camarero 

(2015),  

 

Ainda que podemos considerar que não há diferenças 
significativas entre o meio rural e o meio urbano quanto a 
perfis de maus-tratos: idades, situações de trabalho e 
familiares, níveis escolares, etc., porém, o que os dados 
verdadeiramente estão mostrando é que o meio rural 
aumenta os efeitos da violência. Em primeiro lugar, 
porque há uma importante falta de reconhecimento das 
situações de violência e, por outra parte, porque exige um 
esforço maior para evitar e resolver ditas situações. 
(GARCÍA; CAMARERO, 2015, p. 26, tradução livre) 
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Nesta dissertação, concorda-se com o trecho acima, já que os 

diferentes estudos que tentaram comparar frequência e tipos de violência 

contra a mulher em áreas rurais e urbanas não nos parecem elucidar 

muito. Ao contrário, o foco dessa dissertação será então não focar em 

diferenças na violência em si, mas em como diferentes dimensões do rural 

podem ser um fator de invisibilidade do problema e de difícil acesso a 

políticas públicas que ajudem essas mulheres a saírem de uma situação 

de violência.  

A fim de seguir com esse intuito, elaborou-se uma figura com 

os principais achados da revisão de literatura com essas diferentes 

dimensões das áreas rurais que podem trazer insumos para entender 

melhor a especificidade da violência contra a mulher nesse contexto: 

 

Figura 5 - Diferentes dimensões da literatura sobre violência 
contra as mulheres em áreas rurais 

	
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Após a sistematização dos artigos da literatura, foram 

identificadas três dimensões principais da violência contra a mulher em 

áreas rurais, que se conectam entre si, sendo mutuamente influenciadas. 

São elas: isolamento, família e comunidade. 

Em relação ao isolamento, existem duas análises e há um 

consenso do campo sobre ambas: o isolamento geográfico e o isolamento 

social. O isolamento geográfico está ligado à característica de áreas rurais 

que estão distantes de grandes centros e/ou apresentam baixa densidade 

demográfica. As implicações desse isolamento são variadas: a ausência 
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ou menor acesso a serviços (CARRINGTON;OWEN, 2015; 

GORTON;HIGHTOWER, 2002; GROSSMAN et al., 2005; LANIER; 

MAUME, 2009; PEEK-ASA et al., 2011; PRUITT, 2008; SHEPHERD, 

2001), a falta de empregos (GORTON;HIGHTOWER, 2002; LOGAN et al., 

2003, SHEPHERD, 2001) e a dependência maior da família (GORTON; 

HIGHTOWER, 2002; LANIER;MAUME, 2009; SHEPHERD, 2001), 

conforme detalharemos a seguir. 

A falta ou reduzido acesso a serviços públicos em áreas rurais 

pode ser identificada em diferentes pontos. Primeiramente, há um menor 

acesso a educação e capacitação. Grossman e colegas (GROSSMAN et 

al., 2005) acharam em sua pesquisa que, independentemente de raça/cor 

as mulheres que sofrem violência em áreas rurais apresentam maior 

necessidade de programas de educação e/ou de capacitação profissional 

em relação às mulheres que sofrem abuso em áreas urbanas. Essa menor 

provisão de serviços educacionais e profissionalizantes acarreta em 

menor acesso dessas mulheres ao mercado de trabalho, o que por sua 

vez pode influenciar no isolamento social. Similarmente, os achados da 

pesquisa de Logan e equipe (LOGAN et al., 2003) mostraram que 25% 

das mulheres de áreas rurais entrevistadas que sobreviveram a 

relacionamentos abusivos haviam concluído o ensino médio em 

comparação com a quase totalidade das mulheres de áreas urbanas.  

Essa situação, quando somada à menor disponibilidade de 

empregos em áreas rurais, sobretudo aquelas mais isoladas, leva a 

quadros de maior dependência econômica da mulher em relação ao 

parceiro (GORTON;HIGHTOWER, 2002). Corroborando, os achados de 

Logan e sua equipe indicam maior probabilidade de desemprego e 

menores salários quando empregadas de mulheres em situação de 

violência de áreas rurais em relação a mulheres em situações 

semelhantes em áreas urbanas (LOGAN et al., 2003). 

Outra questão enfrentada em áreas rurais é a ausência ou 

menor opção para a locomoção via transporte público. No caso de 

mulheres em situação de violência, a falta de transportes acessíveis pode 

significar menor possibilidade de ir e vir sem ter que depender do parceiro. 

Isso está diretamente ligado a outros processos, dificultando sua 
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locomoção para a busca de serviços e aprofundando o seu isolamento 

social, uma vez que o confinamento no território fica exacerbado quando 

não se tem opções viáveis para sair do local.  

Como aponta García (2011), a opção mais viável de locomoção 

em áreas onde o transporte público é escasso é o transporte privado, que 

depende da carteira de motorista e do automóvel. Em sua pesquisa, 

García relata como a falta desses fatores contribuem para a situação de 

dependência das mulheres: 

 

As dificuldades de mobilidade nos entornos rurais, a 
dispersão territorial e a distância aos núcleos de 
população, levam a que a carta de habitação e o carro 
resultem em instrumentos imprescindíveis para se 
locomover. Si as mulheres não dispõem de ambas 
possibilidades, então se convertem em sujeitos 
dependentes de seus parceiros, de algum membro da 
família ou precisam permanecer sem a possibilidade de 
se locomover no lugar. Permanecer no lugar sem 
possibilidades de se locomover de forma autónoma supõe 
para as mulheres se construírem como sujeitos 
dependentes, limitar suas relações pessoais e de 
amizade, e ante a possíveis situações de maus-tratos 
supõe uma restrição das opções de ajuda. (GARCÍA, 
2011, p. 278, tradução livre) 
 

Os serviços públicos oferecidos para mulheres em situação de 

violência são mais concentrados em áreas urbanas e de difícil acesso 

para as mulheres de áreas rurais. Todos os serviços necessitados pelas 

mulheres em situação de violência, jurídicos, sociais e de saúde exigem 

muitas vezes viajar longas distâncias até onde são oferecidos (PEEK-ASA 

et al. 2011), o que se agrava pela dificuldade de transporte anteriormente 

comentada. Em uma pesquisa focada em mulheres em situação de 

violência em uma clínica de planejamento familiar que realiza aborto nos 

Estados Unidos, os resultados corroboram esse inconveniente: 

 

Mulheres em cidades urbanas, suburbanas, ou grandes 
cidades rurais apresentaram um deslocamento de < 10 
milhas até os recursos do Programa de Intervenção de 
Violência Doméstica, enquanto mulheres em áreas rurais 
pequenas ou isoladas enfrentaram distâncias médias de > 
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25 milhas. (PEEK-ASA et al., 2011, p. 1747-1748, 
tradução livre) 
 

Segundo Grossman et al. (2005), os serviços legais aparecem 

como um dos mais solicitados pelas mulheres em situação de violência de 

áreas rurais, e é solicitado em maior frequência do que pelas mulheres em 

situação de violência de áreas urbanas. A explicação trazida pelos autores 

é de que existem menos opções de assistência jurídica públicos ou pró-

bono em áreas rurais (WARSHAWSKY;WARSHAWSKY, 1983 apud 

GROSSMAN et al., 2005). No estudo de Gorton e Hightower com 

sobreviventes de relacionamentos abusivos, também foi apontada a falta 

de acesso a assistência jurídica, sobretudo em casos em que as mulheres 

queriam se divorciar legalmente e/ou exigir o direito a pensão para os 

filhos.  

Também é mister apontar que em áreas rurais são ausentes ou 

tímidas as iniciativas públicas de acesso a moradia ou terra. Essa 

ausência de serviços acaba sendo um fator relevante para as mulheres na 

hora de buscarem se desvencilhar de parceiros abusivos, tendo em vista o 

risco de ficarem sem moradia. Uma pesquisa com mulheres sobreviventes 

de relacionamentos abusivos mostrou que 90% das mulheres de áreas 

rurais estavam sem moradia em comparação com 20% das mulheres de 

áreas urbanas (LOGAN et al., 2003). 

O conjunto de falta de escolaridade e capacitação, baixa 

demanda do mercado de trabalho e ausência de serviços jurídicos, sociais 

e de saúde leva as mulheres de áreas rurais em situações de violência 

doméstica a terem na família sua maior fonte de assistência. Com a 

ausência do Estado e não conseguindo acessar via mercado, a família é 

colocada por alguns autores (LANIER;MAUME, 2009; SHEPHERD, 2001; 

GORTON;HIGHTOWER, 2002) como tendo sido fonte dos diferentes 

recursos necessários para a mulher sair do relacionamento abusivo. 

Conforme explicam os autores: 

 

Famílias foram um importante recurso de assistência para 
os sobreviventes. Eles proveram recursos financeiros, 
emocionais e habitacionais. Mesmo assim, a maioria das 
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mulheres suportaram o abuso em silêncio por um período 
de tempo considerável e recorreram a membros familiares 
somente depois que os maus-tratos atingiram um estágio 
crítico e já se tinha buscado a aplicação da lei. 
(GORTON;HIGHTOWER, 2002. p.857, tradução livre) 
 
Dentro de condados não metropolitanos, um aumento na 
quantidade de ajuda recebida em uma variedade de 
capacidades mostrou reduzir significantemente a violência 
entre parceiros íntimos. Em outras palavras, mulheres 
rurais que recebem ajuda da família e amigos em áreas 
como cuidado infantil, transporte, tarefas domésticas e 
conselhos, possuem menor risco de sofrer violência entre 
parceiros íntimos. (LANIER;MAUME, 2009, p.1322, 
tradução livre) 

 

Esses trechos da pesquisa revelam outro ponto relevante, 

apesar da ajuda da família em muitos casos de mulheres que decidem 

sair de relacionamentos abusivos, as mulheres acabam esperando muito 

para buscar ajuda. Isso pode ser explicado por um outro aspecto trazido 

na literatura, o isolamento social. Esse tipo de isolamento pode ser gerado 

pela composição de vários elementos. Primeiramente podemos pensar 

que em áreas rurais pela baixa densidade populacional muitas vezes 

ocorrem relacionamentos entre comunidades e a mulher acaba mudando 

para uma comunidade do marido na ocasião do casamento. Isso faz com 

que ela se afaste dos vínculos da sua família originária, seus amigos e 

toda a sua rede no território. Como explica Shepherd, 

 

A habilidade de uma mulher obter serviços é ainda mais 
dificultada se ela e seu marido residem no vilarejo do 
marido, o que aumenta o que Gelles e Loseke (1993) 
chamaram de desigualdade de gênero. Porque é o 
vilarejo dele com os seus parentes, a confiança da mulher 
em obter ajuda é minimizada . (SHEPHERD, 2001, p.505, 
tradução livre) 

 

Corrobora para esse ponto García em sua tese cujo campo foi 

em áreas rurais na Espanha: 

 

Na zona ocidental, onde se encontra Cangas del Narcea, 
prevalecia ademais a residência patrilocal. Um tipo de 
formação familiar que mantinha efeitos negativos para as 
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mulheres, posto que quando se casavam, por regra geral, 
tinham que abandonar sua família de origem para se 
mudar e viver com a família do marido. (GARCÍA, 2011, p. 
288, tradução livre) 

 

A mudança de comunidade faz com que a mulher se torne mais 

dependente dos vínculos do seu marido. Porém, esses vínculos 

construídos pelo relacionamento/casamento não são suficientes para que 

a mulher procure ajuda através deles, até pela proximidade maior dessas 

pessoas com o agressor (CARRINGTON;OWEN, 2015).  

Além disso, o isolamento social, ao mesmo tempo que agrava 

os diferentes tipos de violência sofridos pelas mulheres e dificulta a sua 

saída de um relacionamento abusivo, pode ser também uma 

consequência da própria violência psicológica. Isso ocorre quando o 

agressor impede a mulher de manter vínculo com sua rede, seus 

familiares e amigos, e de estabelecer outros vínculos, como através do 

trabalho (PRUITT, 2008). Como explicam Gorton e Hightower (2002, 

p.852, tradução livre), “a maioria não tinha emprego estável, às vezes 

devido à sabotagem dos agressores”. 

 Essa fragilidade dos laços sociais das mulheres em situação 

de violência é agravada pelo receio das mesmas de perderem os vínculos 

que elas ainda possuem (CARRINGTON;OWEN, 2015). As mulheres têm 

medo de, ao exporem a situação de violência enfrentada, os familiares e 

amigos as afastem da convivência da comunidade. Muitas vezes esse 

medo é gerado pelo patriarcalismo da comunidade em que as mulheres 

estão inseridas. Isso porque a própria mulher por vezes se sente 

envergonhada da situação, devido ao valor dado pela comunidade à 

família e ao papel da mulher como esposa e mãe. Ou seja, cria-se uma 

circunstância em que a mulher sente culpa e medo de buscar ajuda.  

 

Ao buscar intervenção via serviços, as mulheres estão 
expondo para uma pessoa que não é membro familiar sua 
situação financeira e a agressão. A brecha dessa 
privacidade pode significar perder amigos, como um 
gerente de habitação destacou, ‘então quando vem o 
divórcio todo mundo se vai’. (CARRINGTON;OWEN, 
2015, p.234, tradução livre) 
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 Isso faz com que as mulheres em situação de violência em 

áreas rurais se sintam sozinhas, isoladas de redes sociais nas quais 

possam buscar ajuda. Como mostram os resultados de Logan e sua 

equipe: 

 

Consistente com a literatura em áreas rurais, as mulheres 
rurais reportaram significativamente menos apoio social. 
(...) Por exemplo, quando as mulheres foram perguntadas 
o que elas fizeram para lidar com o abuso, 8 de 15 
mulheres urbanas (53%) mencionaram conversar com um 
amigo e somente 1 mulher rural mencionou conversar 
com um amigo (13%). Adicionalmente, três mulheres 
urbanas também mencionaram conversar com a família e 
somente uma mulher rural o fez. Mulheres rurais também 
apresentaram muito mais chances de passar tempo com 
suas crianças, passar tempo dirigindo sozinhas contendo 
seus sentimentos e tentando ignorar o agressor. (...) As 
respostas de mulheres urbanas sugerem um senso de 
força e empoderamento para mudar a situação, assim 
como a crença de que elas tinham habilidades e recursos 
(especialmente apoio social) para mudar suas vidas e 
seguirem seus caminhos. Elas apresentaram uma crença 
de que elas não tinham que tolerar a situação abusiva. As 
respostas das mulheres rurais, no entanto, apresentaram 
muito mais um senso de solidão e desespero. (Logan et 
al., 2003, p.86, tradução livre) 

 

Esses achados apontam evidências de que as mulheres de 

áreas rurais se sentem menos empoderadas para buscar ajuda de suas 

redes sociais e não há uma convicção clara de que a violência não deve é 

algo normal que se deve admitir. Corroborando, os estudos de Gorton e 

Hightower mostram que as mulheres sobreviventes de relacionamentos 

abusivos acabam demorando muito para buscar ajuda e, quando o fazem, 

geralmente sua primeira busca não é na suas redes de familiares e 

amigos, mas de autoridades da justiça (GORTON;HIGHTOWER, 2002). 

Os autores relatam: 

 

Em todos os casos, a exposição inicial para o mundo 
exterior sobre os maus-tratos foi feita em um momento de 
desespero quando elas acreditavam que a sua segurança 
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ou aquela das crianças foi ameaçada. 
(GORTON;HIGHTOWER, 2002, p.853, tradução livre) 

 

Desse trecho podemos depreender também que a decisão para 

buscar ajuda se dá quando a integridade física das mulheres ou dos seus 

filhos está em risco. Isso pode demorar muito tempo para acontecer, pois 

depende da percepção da mulher e da violência sofrida ultrapassar um 

limite pessoal de cada mulher para que ela pense que não é mais uma 

situação tolerável, ou é uma situação que realmente coloca a si ou a seus 

filhos em risco. 

Todo esse contexto reflete uma maior necessidade de serviços 

de apoio emocional para mulheres em situação de violência de áreas 

rurais (GROSSMAN et al., 2005).  
 

Uma maioria esmagadora de vítimas rurais, incluindo 
vítimas brancas e negras, precisavam de apoio 
emocional. (...) Devido ao alto grau de isolamento que a 
maioria das mulheres rurais experimenta, elas podem 
precisar de apoio pessoal adicional de profissionais de 
assuntos de violência doméstica, independentemente de 
raça. Websdale and Johnson (1998) falam sobre a cultura 
do patriarcado rural e de desequilíbrio de poder que as 
mulheres rurais enfrentam.  Isso pode significar que 
profssionais de violência doméstica em áreas rurais 
podem ser algumas das poucas pessoas que entendem 
as dinâmicas de poder e controle em situações de 
violência doméstica. (GROSSMAN et al., p.78, tradução 
livre) 

 

Esse fragmento mostra que a busca pelo apoio emocional em 

serviços profissionais pode ser tanto pela ausência de redes, quanto pelo 

medo comentado anteriormente de perder os laços sociais existentes. Há 

uma esperança então de que os profissionais irão entender a violência 

sofrida como não sendo culpa da vítima.  

Além desses tipos de isolamento trazidos pela literatura, existe 

também a dimensão da família, em que há duas visões similares, mas que 

partem de uma visão diferente de como o patriarcalismo opera em áreas 

rurais. Elas são similares no sentido de que ambas concordam com o 

entendimento de que a família está inserida dentro de um contexto de 
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poder, em que o patriarcalismo tem papel fundamental para a desigual 

relação de forças entre homem e mulher nos relacionamentos. No 

entanto, a primeira análise é de que em áreas rurais o patriarcalismo 

tradicional é mais exacerbado que em áreas urbanas.  

Nessa visão, há a defesa de que em áreas rurais existe a 

permanência de uma ideia de privacidade da família que não deve ser 

rompida. Isso implica em não intervenção de terceiros em casos de 

violência doméstica, pelo entendimento de que são problemas da família 

e, portanto, deveriam se resolver na privacidade do lar (WENDT, 2009; 

CARRINGTON;OWEN, 2015). 

Além disso, segundo Wendt (2009) prevalecem os papeis 

tradicionais de gênero na família, em que a mãe tem o papel de cuidado 

com a família, sobretudo com os filhos. A consequência dessa 

responsabilidade da mulher, conforme os achados da autora (WENDT, 

2009), faz com que as mesmas permaneçam em relacionamentos 

abusivos  por acreditarem que é a melhor decisão para os filhos. Essa 

questão está ligada a uma cultura que valoriza a família nuclear 

tradicional, mas também por condições materiais que as mulheres, muitas 

vezes dependentes economicamente dos agressores 

(GORTON;HIGHTOWER, 2002), não possuiriam caso deixassem o 

relacionamento. 

García (2011) também mostra que em áreas rurais existe maior 

incidência de famílias plurinucleares, ou seja, o acúmulo de várias 

gerações em um mesmo lugar. Isso é um ponto que reforça os papeis 

tradicionais de gênero, em que a mulher é responsável pelo cuidado não 

só dos filhos, mas dos idosos, em uma situação de um campo espanhol 

que envelhece. Além disso, essa convivência constante aumenta a 

sujeição da mulher por parte da estrutura familiar. 

Em trabalho posterior, García e Camarero apontam também 

que apesar de terem acontecido mudanças econômicas no campo não 

têm trazido grandes mudanças para as estruturas familiares: 

 

Os modelos de organização familiar patriarcal que se 
baseiam no funcionamento hierárquico das sociedades 
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agrárias e que delegam à mulher um papel inferior, se 
transmitem também nas atividades familiares afastadas 
da agricultura. Negócios familiares dedicados ao turismo 
e hotelaria, além de atividades agropecuárias familiares 
seguem se amparando em formas de divisão do trabalho 
próprias dos sistemas patriarcais. (GARCÍA;CAMARERO, 
2015, p. 9, tradução livre) 

 

Outro aspecto relacionado ao patriarcalismo mais tradicional 

seria a preocupação das mulheres na manutenção do nome da família, o 

que se conecta com a questão do valor dado à família nuclear e à sua não 

separação (WENDT, 2009). Como mostram Benavides e colegas, existe o 

receio de ser repreendida pela comunidade no caso de separação: 

 

Assim mesmo, ao realizar uma denúncia se enfrentam 
barreiras culturais, posto que nas comunidades é malvisto 
que uma mulher se separe de seu parceiro, e de não o 
faz, pode sofrer sanção por esse feito (BENAVIDES et al., 
2015, p. 80, tradução livre) 
 

Este apontamento traz uma intersecção entre as dimensões 

família e comunidade, uma vez que o interconhecimento das pessoas tem 

impacto no núcleo familiar. 

Também, existe um receio de perda da propriedade 

(BENAVIDES et al., 2015; WENDT, 2009), o que se faz referência à 

fragilidade dos direitos de propriedade das mulheres rurais, não 

reconhecimento da sua função na família com o trabalho doméstico e/ou 

na agricultura em casos de fazendas, além da falta de acesso a serviços 

jurídicos para acessar esses direitos quando existem, como mencionado 

previamente.  

No entanto, existe uma outra vertente da literatura que enxerga 

o patriarcalismo como existente em áreas rurais, mas não em sua 

roupagem tradicional. Os autores argumentam (DEKESEREDY et al., 

2007) que têm surgidos outras formas de manifestação do patriarcalismo 

em áreas rurais devido às mudanças econômicas e sociais pelas quais 

esses locais têm passado. Primeiramente, houve uma redução da 

agricultura nas áreas rurais, que era a profissão mais tradicional sobretudo 

dos homens. Isso gera uma instabilidade nos núcleos familiares porque a 
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masculinidade tradicional dos homens fica ferida enquanto não consegue 

cumprir com o seu papel de gênero habitual de provedor da família 

(DEKESEREDY et al., 2007). Os estudos de Maume e Lanier (2009) 

também apresentaram resultados que corroboram com esse ponto:   

 

Isso nos traz ao impacto de dificuldades econômicas à 
violência entre parceiros íntimos. Apesar de que as 
medidas de dificuldades econômicas a nível de condados 
não terem sido significantes dentro de cada contexto, o 
desemprego masculino foi revelado como sendo um fator 
de risco dentro de comunidades rurais.  Dessa forma, a 
frequência de violência entre parceiros íntimos é 
significantemente aumentada quando um parceiro 
masculino está desempregado em condados não 
metropolitanos mas não em condados metropolitanos. 
(MAUME;LANIER, 2009, p. 1323, tradução livre) 

 

Outro elemento importante a ser considerado é que a família 

nuclear, apesar de ser um valor ainda importante nas áreas rurais, não é 

mais estanque. As mulheres buscam separações e divórcios em áreas 

rurais, e essa mudança têm apontado para tendências diferentes da 

violência entre parceiros íntimos dependendo do status civil. Renninson et 

al. (2013) por exemplo trazem em sua pesquisa que mulheres separadas 

ou divorciadas em áreas rurais sofrem mais abuso do que mulheres do 

mesmo status civil em áreas urbanas.  

Esses pontos trazem uma reflexão de que as mudanças na 

forma tradicional de família leva ao desafio do poder masculino. Isso leva 

a um maior risco das mulheres que estão em situações que desafiam os 

padrões tradicionais de família de sofrerem abuso. Além disso, moldam 

estratégias peculiares dos homens na tentativa de reforçar sua 

masculinidade e manter o poder patriarcal que detinham antes das 

mudanças, como será discutido posteriormente no caso do grupo de apoio 

entre homens (DEKESEREDY et al., 2007). 

Por fim, a comunidade também é uma dimensão relevante, em 

que se destacam visões distintas; falta de anonimidade, desorganização 

social e grupos de apoio masculinos. Nessa dimensão, são visões que 

explicam diferentemente a influência da comunidade na ocorrência da 
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violência contra a mulher e na intervenção da comunidade em casos de 

violência.  

Em relação à falta de anonimidade, estudos relatam que em 

áreas rurais, pela menor densidade demográfica, as pessoas de uma 

comunidade se conhecem e as diferentes redes em que as pessoas 

podem se inserir, de família, amigos, lazer, estudo, trabalho, acabam se 

sobrepondo, sendo compostas pelos mesmos indivíduos. Fruto dessa 

sobreposição os poucos profissionais que poderiam ser acionados pelas 

vítimas em casos de violência são em geral conhecidos da família 

(LITTLE, 2016). Nesse sentido, existe o receio do estigma pela 

comunidade, concretizado na vergonha das vítimas de se exporem 

(CARRINGTON;OWEN, 2015). 

Essa situação se agrava com a culpabilização da vítima pelos 

profissionais, que foi constatado na pesquisa de Gorton e Hightower 

(2002) em que as sobreviventes de relacionamentos abusivo 

apresentaram insatisfações com os policiais sobretudo pela falta de ação 

dos policiais e culpabilização das vítimas. 

 

Esses oficiais têm contato frequente, se não diário, com 
agressores e suas vítimas. Nossa análise dos dados 
colhidos desses indivíduos revelou três achados 
significativos: um cultura de culpabilização da vítima 
dentro da comunidade local de justiça criminal, uma 
relutância em utilizar o encarceramento como sanção 
punitiva contra agressores, e serviços insuficientes para 
vítimas de violência íntima. (GORTON;HIGHTOWER, 
2002, p.860, tradução livre) 

  

Os profissionais não são os únicos a culpabilizarem as 

mulheres, já que eles estão inseridos em um contexto, em uma 

comunidade. O estudo de Hindin (2003), por exemplo, mostra que ser de 

áreas rurais em Zimbabwe é um dos fatores associados a mulheres 

acharem que violência física contra a mulher é justificável.  

Também existe o aspecto do controle social informal propiciado 

pelo interconhecimento das pessoas na comunidade. O sentido do 

controle social nessa análise é de que em comunidades com menos 

pessoas torna-se mais possível para os agressores a constante vigilância 
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das vítimas (SANDBERG, 2013). Ou seja, os agressores, por meio de 

suas redes sociais, conseguem ter controle do que a vítima faz, com quem 

ela se relaciona, se ela realiza denúncias etc. Nas palavras de Little: 

 

A ‘pequenês’ da comunidade rural e a falta de 
anonimidade fazem com que a vigilância de vítimas de 
violência doméstica por agressores seja relativamente 
fácil. (...) Em algumas áreas a interconexão próxima de 
famílias das vítimas e dos agressores fazem com que a 
vigilância seja ainda mais problemática e possa impedir a 
possibilidade de expor a violência doméstica. O medo de 
não acreditarem no relato da agressão é, novamente, 
ainda mais poderoso em comunidades pequenas e 
fortemente interconectadas. Até figuras de autoridade 
relative, como ginecologista, podem ser conhecidas da 
vítima, do aggressor e de suas famílias. (LITTLE, 2016, 
p.12, tradução livre) 
 

No caso do Peru, há exemplos extremos do controle social que 

pode ser exercido em determinadas comunidades rurais, que com a 

ausência do Estado acabam decidindo em assembleias o que deve ser 

feito em casos de violência contra a mulher: 

 

As lideranças comunitárias têm sua própria lei para 
solucionar problemas comunitários e também a violência 
contra as mulheres. A denominam de ‘justiça popular’, e a 
explicam desta maneira. ‘Se há uma denúncia, 
convocamos uma assembleia da comunidade. Ali 
assistem todos os habitantes da comunidade, homens, 
mulheres, adultos, crianças e idosos. Todos. Ali se 
apresenta o caso, falam todas as pessoas envolvidas e 
lodo a comunidade decide o castigo ou a sanção que se 
pode dar’. O presidente da comunidade de Chacapunco 
(Anchonga) relata que a sanção depende do caso. Em 
algumas circunstâncias a comunidade decide que a 
mulher perdoe seu esposo e em outra que se castigue o 
agressor. (...) Desde sua perspectiva, esta forma de fazer 
justiça às mulheres também garante o bem da 
comunidade e da família. Precisa: «nós não queremos 
julgamentos, não queremos problemas, queremos viver 
tranquilos, temos que viver em comunidade». Esta 
autoridade comunal assegura que para os casos de 
violência contra as mulheres não chamam ao fiscal nem à 
polícia. (MEZA, 2016, p. 17, tradução livre) 
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Essa falta de anonimidade se relaciona com o isolamento social 

e geográfico, podendo contribuir para o enclausuramento das mulheres 

em situação de violência, diminuindo as possibilidades de se 

locomoverem espacialmente e socialmente para se desvencilharem de 

relações abusivas.  

Existe ainda uma outra visão na literatura que chega também à 

conclusão de que o interconhecimento é negativo para as mulheres em 

situação de violência, porém pelo elemento de coesão social entre 

homens agressores.  

No estudo de DeKeseredy et al. (2007), os autores 

relacionaram as mudanças na estrutura familiar, comentadas 

anteriormente, com a formação de um grupo de apoio entre homens. A 

coesão social seria nesse sentido dentro do grupo de homens, e teria um 

impacto negativo em relação à violência contra a mulher, sendo um dos 

seus determinantes (DEKESEREDY et al., 2007). 

Os achados dos pesquisadores revelam que os homens 

formam uma rede em que fomentam a violência contra a mulher. Isso 

ocorre porque se forma um grupo de homens em que abusar mulheres é 

visto como algo legítimo e normalizado pela troca de experiências de 

agressão (DEKESEREDY et al., 2007). Além disso, se cria em torno disso 

um tipo de status, relacionado ao poder do homem no relacionamento. E 

por fim, se cria uma rede de apoio em que os homens querem se proteger 

entre si, ora escondendo, ora não reagindo ou desacreditando das 

vítimas, quando em posições profissionais.  

Deste modo, essa revisão da literatura evidencia que ainda não 

há consenso sobre se existe e como explicar a diferença da violência 

contra a mulher em áreas rurais e de quais são os fatores associados à 

maior dificuldade das mulheres rurais saírem dessas situações de 

violência. Portanto, é necessário entender o que influencia a maior 

dificuldade das mulheres rurais saírem de situações de violência e como 

esse processo ocorre. Além disso, é importante refletir sobre o contexto 

brasileiro e se os fatores apontados pela literatura fazem sentido para o 

Brasil. Na próxima seção, serão discutidas quais as posições e estratégias 

utilizadas para cercar essa lacuna a partir desta dissertação. 
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4 Escolhas metodológicas 

 
  

A lacuna apontada pela literatura gera uma oportunidade de 

fazer uma contribuição teórica para o tema. Assim, a pergunta de 

pesquisa abordada nesta dissertação é: Quais as estratégias e 

dificuldades apresentadas pelas mulheres rurais e por organizações 

públicas para que elas saiam de situações de violência? 

O objetivo geral é então compreender quais são os diferentes 

fatores associados à dificuldade de mulheres rurais saírem de situações 

de violência. Os objetivos específicos são: 

a) Analisar se e como os fatores associados à dificuldade das 

mulheres rurais saírem de situações de violência são específicos de áreas 

rurais. 

b) Entender se o Programa de Unidades Móveis é uma 

interiorização do modelo urbano e se essas especificidades exigem 

estratégias diferentes de atendimento a mulheres em situação de violência 

em áreas rurais. 

c) Em que medida o Programa de Unidades Móveis consegue 

atender as mulheres rurais para que estas saiam de situações de 

violência? 

Para responder à pergunta de pesquisa e atingir os objetivos 

propostos, optou-se por uma abordagem qualitativa e de ontologia 

feminista, que será tratada na primeira subseção. A aproximação ao 

tópico da pesquisa se deu através do campo-tema, que permitiu uma 

perspectiva multimétodos para adentrar o campo-tema da violência contra 

as mulheres em áreas rurais, como será explicado na segunda subseção. 

Nesse sentido, foram adotadas três estratégias diferentes para analisar e 

coletar conversas, materializadas em documentos, dados quantitativos e 

em um estudo de caso, cujas abordagens serão descritas em subcapítulos 

subsequentes.   
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4.1 Ontologia e pesquisa qualitativa sobre violência contra a mulher 
 

 

Nesta dissertação, parte-se da abordagem de tradição 

qualitativa, entendendo então que não existe uma única realidade objetiva, 

mas sim mediada por valores e sentidos (GUBA;LINCOLN, 1994), e que 

os achados desta pesquisa serão encontrados na interação com o 

fenômeno estudado. Dessa forma, de maneira geral pretende-se 

contextualizar o máximo possível a análise, entendo a complexidade das 

variáveis que surgirão ao longo do processo da pesquisa.  

A escolha por uma abordagem qualitativa também esteve 

relacionada à própria temática que se pretende estudar. A violência contra 

a mulher em áreas rurais é um problema que em si não é objetivo, isto é, 

ele foi também criado socialmente na história. Antes não se considerava 

violência contra a mulher muito do que se considera hoje, como por 

exemplo, a violência patrimonial não existia quando as mulheres sequer 

possuíam direitos civis.  

Além disso, a violência contra a mulher está inserida dentro de 

uma estrutura de poder desigual existente em termos de discursos e 

materialidades. Por isso, considera-se essencial uma abordagem não-

positivista a fim de considerar a desigualdade de gênero. Aqui se parte de 

uma ontologia feminista de que “mulher”: 

 

(...) é uma categoria socialmente e politicamente 
construída, a base ontológica a partir da qual residem um 
conjunto de experiências enraizadas no mundo material. 
(STANLEY;WISE, 2012, p.21, tradução livre) 
 

Isso significa que ser mulher não é uma categoria natural ou 

biológica, mas sim centrada nas experiências de opressão e resistência 

vivenciadas pela construção social e política dessa categoria 

(STANLEY;WISE, 2012). Também se ressalta no estudo de Stanley e 

Wise (2012) que a experiência de opressão toma formas bastante 

diferentes de acordo com o contexto, isto é, as mulheres não vivenciam as 

mesmas experiências de opressão. Além disso, as diferentes opressões a 
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que mulheres estão sujeitas por serem mulheres, não significa ausência 

absoluta de poder, pois as mulheres fazem uso de diferentes recursos de 

resistência (STANLEY;WISE, 2012). 

A partir da abordagem qualitativa, de que o conhecimento é 

produzido dentro de um contexto com valores, sentidos e interesses, 

Stanley e Wise afirmam que:  

 

A disciplina de sociologia existente não é nem neutra, 
nem imparcial; ela reflete as práticas e os conhecimentos 
de grupos bastante particulares de homens brancos, de 
classe média, heterossexuais, enquanto parecem refletir 
universalismos. (STANLEY;WISE, 2012, p.39, tradução 
livre) 

 

Essa visão de Stanley e Wise (2012) nos alerta que a produção 

da ciência pode refletir a sociedade, considerando que a ciência faz parte 

dos locais em que as mulheres ainda são minoria, não necessariamente 

numérica, mas política. As mulheres foram por muitos anos da história 

excluídas da produção científica, e isso aponta para uma ciência fundada 

em um olhar muito específico, que desconsidera mulheres, negros, 

classes em maior desvantagem socioeconômica, e outros. É relevante 

apontar isto porque se pretende neste estudo olhar para a violência contra 

a mulher como um dos desdobramentos de um mundo construído 

socialmente e politicamente por uma visão androcêntrica, mas também 

questionar conceitos e interpretações androcêntricas vindas da ciência.  

Por fim, justifica-se a utilização da pesquisa qualitativa para 

estudar a violência contra a mulher em áreas rurais por ser uma 

abordagem que permite ao pesquisador compreender na interação com o 

pesquisado o fenômeno. Ou seja, se assume que o pesquisador não 

possui um conhecimento fechado à priori da interação com os 

documentos e com as pessoas que vivenciam a violência contra a mulher 

em áreas rurais, como as mulheres em situação de violência e gestores 

que atuam para combater a violência e acolher as vítimas. Nesse caso, 

acredita-se que algum conhecimento será gerado a partir dessa interação 
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com o objeto de estudo, através da estratégia do campo-tema, detalhada 

na próxima subseção. 

 

 

4.2 O campo-tema como estratégia de coleta e análise de dados  
 

 

A estratégia geral utilizada na pesquisa foi o campo-tema 

(SPINK, 2003). Nessa abordagem, se acredita que o campo da pesquisa 

não existe em um lugar específico e distante do pesquisador, que se visita 

e depois se retorna ao exterior do campo. Ao contrário, o pesquisador 

entra em determinado campo-tema a partir do momento em que se 

interessa por uma discussão, se vincula a ela e começa a interagir e fazer 

parte do campo-tema. Ou seja, a identificação do campo-tema da 

“violência contra as mulheres em áreas rurais” por diferentes atores 

coletivos faz com que este campo-tema se torne relevante e presente. 

A partir disso diferentes atores começam a investigar um 

campo-tema para tentar compreendê-lo e contribuir uma mudança coletiva 

(SPINK, 2003), como no caso desta dissertação em relação à violência 

contra as mulheres em áreas rurais. Logo, um campo está ligado à 

negociação de sua importância e do acesso aos lugares onde acontece a 

construção social, muitas vezes conflituosa, sobre aquele tópico. Como 

argumenta Peter Spink: 

 

Nada acontece num vácuo; todas as conversas, todos os 
eventos, mediados ou não, acontecem em lugares, em 
espaços e tempos, e alguns podem ser mais centrais ao 
campo-tema de que outros, mais accessíveis de que 
outros ou mais conhecidos de que outros. Algumas 
conversas acontecem em filas de ônibus, no balcão da 
padaria, nos corredores das universidades; outras são 
mediadas por jornais, revistas, radio e televisão e outras 
por meio de achados, de documentos de arquivo e de 
artefatos, partes das conversas do tempo longo presentes 
nas histórias das ideias. Alguns até podem acontecer com 
hora marcada, com blocos de anotações ou gravadores. 
Entretanto, esses lugares não são contextos; os blocos de 
anotações, os gravadores, o ônibus, a padaria, a 
universidade, os jornais, o rádio, os documento, os 
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achados e artefatos são, como materialidades, também 
partes das conversas. (SPINK, 2003, p.29) 

 

Nesse sentido, as diferentes fontes, maneiras e locais de 

negociação, registro e análise de conversas e seus fragmentos fazem 

parte do campo-tema e estão participando, assim como o pesquisador, 

como materialidades constitutivas das diferentes vozes e faces de um 

tema.  

No caso, a identificação com o campo-tema da violência contra 

as mulheres em áreas rurais começou em um momento anterior à 

presente dissertação, a partir de vivências de iniciação científica que 

permitiram o contato com mulheres em áreas rurais (KIPNIS;BASTOS, 

2012; KIPNIS, 2015) e a percepção de que a violência contra a mulher 

nessas áreas era um problema invisível. A partir desta dissertação, se 

começou a aproximar e participar mais do campo-tema a partir de 

múltiplas formas de acessar socialidades e materialidades (SPINK, 2003) 

neste tópico. Nesse sentido, foram utilizadas três estratégias diferentes 

para ter acesso a conversas materializadas em diferentes formatos: 

documentos de domínio público, dados secundários e estudo de caso, que 

serão detalhadas em subseções a seguir. 

 

 

4.3 Documentos de domínio público 
 

 

Para se adentrar o campo-tema em um primeiro contato, 

percebeu-se que era necessário entender como as discussões sobre 

violência contra as mulheres em áreas rurais chegaram até o Brasil. Isto é, 

se as discussões preexistiam em fóruns internacionais e se havia 

documentos consolidados definindo o problema, apontando-o como 

relevante e/ou estabelecendo diretrizes para como lidar com o problema. 

Assim, foram coletados documentos internacionais de domínio 

público para compreender como o problema da violência contra mulheres 

rurais especificamente havia entrado na agenda internacional e se 
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existiam discussões e práticas consolidadas nessa temática. Para essa 

parte da pesquisa, os documentos foram coletados na internet, sendo 

todos abertos para a população em geral. Utilizou-se em muitos 

documentos a busca pelas palavras-chave “violência contra a mulher”, 

“violência doméstica”, “rural” e “rurais” para se identificar quando um 

documento possuía em seu conteúdo discussões sobre o campo-tema de 

interesse.  

Ao total, a análise documental perpassou setenta e cinco (75) 

documentos, com abrangência temporal entre 1945 e 2017, conforme 

figura abaixo: 

 



   62 
 

Figura 6 - Documentos internacionais pesquisados 
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Continuação (...) 

 
Nota: Os documentos em itálico são subdocumentos de um relatório matriz. 
Fonte: Elaboração própria.  

 

 Esses documentos foram então sistematizados e analisados, 

tendo por resultado a quinta seção. A seguir, passou-se para outra 

estratégia de aproximação do campo-tema, a partir de dados secundários 

do Brasil.  

 

 

4.4 Dados secundários 
 

 

A próxima dimensão de análise escolhida foi a partir de dados 

nacionais sobre o campo-tema, entendendo que era importante compor 

um quadro geral de quais as características socioeconômica das mulheres 

em áreas rurais no Brasil e quais os números disponíveis sobre a violência 
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contra a mulher em áreas rurais. A intenção dessa seção era adentrar 

ainda mais o campo-tema a partir das bases de dados já existentes, para 

contextualizar e situar o problema da violência contra as mulheres em 

áreas rurais, assim como evidenciar lacunas de conhecimento sobre o 

problema. 

Para isso, foram coletados dados secundários de duas fontes: 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Secretaria 

Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. A 

primeira análise teve por intuito entender as condições das mulheres 

rurais que poderiam impactar na saída de situações de violência. Para 

isso foram coletados os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o 

responsável pela produção do Censo e da PNAD, que embasam 

informações sobre a população brasileira e suas dinâmicas. Este instituto 

possui uma tipologia que diferencia rural e urbano, e é importante 

entende-la porque os microdados são desagregados com base nas 

categorias realizadas pelo IBGE. Pera e Bueno (2016) relatam que 

existem três maneiras pelas quais o instituto os delimita. O primeiro 

critério é o legal, isto é, cada município possui competência para definir os 

seus zoneamentos e o IBGE leva em consideração esse traço quando 

existe em legislação. Em segundo lugar, quando não há legislação ou a 

mesma é muito antiga e não condiz com as transformações do espaço, o 

IBGE realiza estudos para fazer essa delimitação com base no uso do 

solo e densidade das áreas. Por fim, se realiza um ajuste em relação aos 

limites quando em campo são encontradas barreiras físicas muito claras 

que diferem dos legais.  

Já em relação às categorias de classificação de situação 

censitária, são divididas em oito, três urbanas e quatro rurais. As urbanas 

dividem-se em: áreas urbanizadas de cidade ou vila, áreas não 

urbanizadas de cidade ou vila, e áreas urbanas isoladas. As rurais em: 

aglomerados rurais de extensão urbana, aglomerados rurais isolados do 

tipo povoado, aglomerados rurais isolados do tipo núcleo, outros tipos de 

aglomerados rurais isolados e zonas rurais diferentes de aglomerados 
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rurais. De acordo com a metodologia do Censo de 2010, as definições 

dessas categorias são: 

 
Figura 7 – A classificação de rural(is) e urbano(s) do IBGE - Brasil 

Classificação 
de Situação 
Censitária 

 
Definição 

Urbana - 
Cidade ou 
vila, área 
urbanizada 

Refere-se às áreas classificadas como urbanas por 
definição legislativa. Possuem construções, ruas e 
modificações geradas pela intensa ocupação humana. 
Também inclui as franjas destinadas à expansão dessa 
ocupação. 

Urbana - 
Cidade ou 
vila, área não-
urbanizada 

Diz respeito às áreas que apesar de definidas como 
urbanas por legislação, têm ocupação majoritariamente 
rural.  

Urbana - Área 
urbana 
isolada 

Essas áreas estão previstas em legislação e são 
separadas por limites físicos ou legais. 

Rural - 
Aglomerado 
rural de 
extensão 
urbana 

Aglomerados rurais são áreas com pelo menos 51 
unidades domiciliares. O aglomerado rural de extensão 
urbana está relacionado a áreas que não estão dentro 
da zona urbana definida legalmente, porém foram 
desenvolvidos a partir de uma cidade ou vila ou 
possuem limites pouco claros com as mesmas. Na 
prática, são áreas urbanizadas e têm forte relação com a 
cidade ou vila, seja por serem áreas de habitação, seja 
por serem loteamentos de produção do segundo ou 
terceiro setor. 

Rural - 
Aglomerado 
rural, isolado, 
povoado 

Atribui-se essa classificação a aglomerados que não são 
privados (física ou juridicamente) e nos quais os 
moradores exercem atividades primárias, secundárias ou 
terciárias dentro e fora da área. Também caracterizam 
os povoados alguns serviços mínimos como escola 
primária, instituição religiosa e/ou posto de saúde (deve 
ter pelo menos dois), além de pelo menos um 
estabelecimento comercial. 

Rural - 
Aglomerado 
rural, isolado, 
núcleo 

Refere-se aos aglomerados com caráter privado, cuja 
área tem um único proprietário. A área pode ou não ter 
serviços e equipamentos dos povoados. 

Rural - São aglomerados que não são de caráter 
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Aglomerado 
rural, isolado, 
outros 
aglomerados 

privado/empresarial, mas não possuem o mínimo de 
serviços e equipamentos relacionados aos povoados. 

Rural - Zona 
rural exclusive 
aglomerado 
rural 

São todas as áreas fora dos perímetros urbanos legais e 
que não são aglomerados (possuem menos de 51 
domicílios). 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2013. 
  

Optou-se por utilizar a classificação de Pera e Bueno (2016) 

para agregar algumas dessas categorias formando três categorias 

maiores: Urbano, Híbrido e Rural. Nessa ordenação, a categoria urbana 

compreende apenas as áreas urbanizadas de cidades ou vilas. A 

categoria híbrida por sua vez compreende as áreas urbanas de cidades 

ou vilas não urbanizadas, as áreas urbanas isoladas e os aglomerados 

rurais de extensão urbana. Por fim, a categoria rural seriam as quatro 

demais categorias incluindo as aglomerações povoados, núcleos e outros 

tipos, além da zona rural fora das aglomerações e das áreas urbanas.  

Assim, os microdados foram extraídos nas oito categorias de 

urbano e rural e também em relação ao sexo homem e mulher. Depois, 

fez-se o esforço de tabular os dados agregando as oito categorias nas três 

macrocategorias- rural, urbano e híbrido. A partir dessas tabulações foi 

possível enxergar os dados da PNAD de uma nova maneira antes não 

divulgada, ou seja, cruzando as variáveis “sexo” e “zona de habitação” 

para se compreender essa intersecção.  

Também nessa segunda parte da análise foram coletados 

dados secundários sobre a violência contra a mulher em área rural na 

tentativa de ter uma visão mais ampla do problema no Brasil. O Disque-

180 se apresentou como a melhor base de dados para isto, apesar de 

ainda ser precária, como será explorado na análise dos dados. Não foi 

possível ter acesso aos dados por meio de documentos de domínio 

público, uma vez que os relatórios do Disque-180 disponíveis não 

mostram a diferença dos dados de acordo com a zona de habitação das 

mulheres. Então, a coleta de dados passou pela Lei de Acesso à 
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Informação (SIC, 2017)7 e o Ministério da Justiça disponibilizou uma base 

de dados em planilha protegida com os dados divididos em rural e urbano. 

A partir disso foi possível fazer a análise da base de dados utilizada e de 

alguns aspectos da violência contra a mulher em área rural no Brasil. Os 

resultados dessa estratégia se encontram na sexta seção desta 

dissertação. 

 

 

4.5 Estudo de caso de Pernambuco 
 

 

A outra forma de acessar conversas e fragmentos do campo-tema 

da violência contra as mulheres em áreas rurais foi o estudo de caso. 

Optou-se por essa metodologia para entender melhor o problema a partir 

das pessoas que realmente o vivenciam, incluindo mulheres de áreas 

rurais em situação de violência, população de áreas rurais e gestores de 

diferentes organizações. Resgatando novamente a ideia de campo-tema 

(SPINK, 2003), o estudo de caso pareceu ser uma boa estratégia de estar: 

 

(...) psicossocialmente e territorialmente mais perto das 
partes e lugares mais densos das múltiplas interseções e 
interfaces críticas do campo-tema onde as práticas 
discursivas de confrontem e, ao se confrontar, se tornam 
mais reconhecíveis (SPINK, 2003 apud LONG, 2001, p. 
36) 

  

Assim, o estudo de caso permitiu maior aproximação do 

fenômeno estudado, para poder ouvir conversas e conversar com pessoas 

que mostrassem as diferentes vozes e argumentos sobre o assunto 

estudado. 

A escolha do estudo de caso se deveu então à necessidade de 

maior aprofundamento do fenômeno a partir de um caso para entendê-lo 

dentro do seu contexto. Existem tradições diferentes nos estudos de caso 
																																																								
7 O pedido via Lei de Acesso à Informação foi realizado em 09 de Março de 2017 
ao Ministério da Justiça, e respondido em 04 de Abril de 2017 após prorrogação 
de prazo e entrada com recursos em primeira instância.  
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(EISENHARDT,1989; STAKE,1998), e como já se justificou anteriormente 

a adoção de uma abordagem qualitativa, pretende-se seguir o caminho 

interpretativo de estudo de caso.  

O estudo de caso qualitativo, como aponta Stake (1998), tem 

um valor por si só, o que significa dizer que seu intuito não é instrumental, 

para fazer necessariamente generalizações além do próprio caso, mas de 

entender o próprio caso intrinsicamente. A partir de um caso, se realiza 

triangulações e interpretações continuamente para se chegar ao 

entendimento do fenômeno estudado. Conforme aponta Stake: 

 

No fim, podemos estar interessados em um fenômeno 
geral ou uma população de casos mais do que o caso 
individual, e não podemos entender um dado caso sem 
saber sobre outros casos. Mas enquanto se está 
estudando um caso, nossos escassos recursos estão 
concentrados em tentar entender as suas complexidades. 
(STAKE, 1998, p.444) 

 

A situação descrita por Stake é a que sucede no estudo do 

tema da violência contra mulheres rurais. O interesse da dissertação é 

sobre quais as estratégias e dificuldades associados à maior dificuldade 

das mulheres rurais em geral de saírem de situações de violência por 

parceiros íntimos. No entanto, dada a falta de dados sobre o assunto, uma 

literatura ainda incipiente e uma complexidade teórica e prática sobre o 

que se considera ou não como rural, está muito além da alçada desta 

dissertação estudar o fenômeno em geral. Nesse sentido, o estudo de 

caso é uma metodologia que permite estudar o fenômeno em uma 

situação delimitada por fronteiras (físicas, temporais, sociais etc), sendo 

possível compreender mais do fenômeno naquela circunstância, se 

dedicando com maior profundidade a todos os possíveis processos que ali 

ocorrem. Então, o foco enquanto na pesquisa de campo é fazer sentido do 

caso em si. 

O processo de escolha do campo considerou a situação atual 

do Programa de Unidades Móveis nos diferentes estados brasileiros, 

considerando que em muitos estados o programa foi paralisado. Apesar 

de as Unidades Móveis não serem o objeto direto desta dissertação, se 
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considerou que essa política pública seria uma estratégia importante para 

conseguir acesso às mulheres rurais. A partir desse entendimento, foi 

importante para a seleção dos estados conversas exploratórias com três 

ex-integrantes da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 

da República. Essas conversas indicaram quais estados estavam ainda 

com as Unidades Móveis em atividade e quais se destacavam 

positivamente, uma vez que era essencial para a pesquisa que as 

Unidades funcionassem efetivamente para se conseguir contato com as 

mulheres de áreas rurais. 

Através da triangulação dessas conversas, foi possível chegar 

a uma lista de alguns estados que se destacavam na implementação do 

Programa de Unidades Móveis, que possibilitaria a aproximação das 

mulheres rurais, coletividade essencial ao campo-tema: Bahia, 

Pernambuco, Maranhão, Ceará e Minas Gerais. Iniciou-se a partir dessa 

lista um processo de pesquisa sobre cada uma das experiências. O 

contato com o estado da Bahia se iniciou em Abril de 2017, que havia sido 

indicado como a experiência de maior destaque devido ao alcance que o 

programa havia atingido, e se obteve disponibilidade das gestoras para a 

realização do campo. A negociação do campo na Bahia se desenrolou até 

Agosto de 2017, quando seria efetivada a visita. Porém, ocorreu um 

imprevisto que inviabilizou a ida a campo: o programa foi judicializado no 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia porque a implementação do 

programa era realizada por uma organização da sociedade civil e com a 

entrada em vigor do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil8  a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia precisaria 

readequar o seu instrumento de contratação. Assim, não havia previsão 

de quando se encerraria a paralisação e se optou por buscar outra 

alternativa para o campo.  

Dessa forma, se entrou em contato com os demais estados 

citados nas conversas iniciais. O estado de Pernambuco retornou 

																																																								
8 BRASIL. Portal do Governo Brasileiro. Entra em Vigor Novo Marco Regulatório 
das organizações da Sociedade Civil. 16.01.2016. Disponível em: 
<http://www.participa.br/osc/noticias-mrosc/entra-em-vigor-novo-marco-
regulatorio-das-organizacoes-da-sociedade-civil> acessado em 28.11.2017. 
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rapidamente e se mostrou aberto a receber a pesquisa no mesmo mês. O 

Programa estar em atividade no momento de contato foi um fator decisivo 

para a escolha. Foi importante na decisão do estado a possibilidade de 

viajar junto a uma Unidade Móvel até as regiões rurais de atuação. Isso 

possibilitou maior imersão no campo, vivenciando a política pública em 

todas as suas etapas, e também maior contato com a realidade das áreas 

rurais visitadas. Esse fator facilitou a chegada às áreas de atuação da 

Unidade Móvel acompanhada, uma vez que são áreas afastadas dos 

centros urbanos e de difícil acesso.  

Outro fator para a escolha foi o estado possuir destaque em 

outra política estadual voltada para as mulheres rurais, o Chapéu de Palha 

Mulher, programa que foi uma revisão de um programa antigo de 1986 e 

revisto em 2007 para ter uma atuação específica com mulheres de áreas 

rurais. Esse programa foi premiado em 2012 pela ONU Mulheres, 

conforme trecho da notícia  a seguir: 

 

O programa Chapéu de Palha Mulher, do Governo de 
Pernambuco, foi premiado pela Organização das Nações 
Unidas (..) em Nova York. O prêmio é um reconhecimento a 
ações governamentais que contribuem para a inclusão 
social. O programa foi criado em 2007 e vem mudando a 
vida de 3.300 mulheres em 78 dos 184 municípios 
de Pernambuco. (GLOBO, 2012) 

 

O programa promove cursos para mulheres na entressafra da 

produção em áreas rurais, ligados tanto à questão do trabalho em renda, 

quanto ao empoderamento feminino. Nesse sentido, o governo estadual já 

possuía um histórico de acesso à população rural anterior ao programa 

das Unidades Móveis, que é mais recente. Além disso, o estado do 

Pernambuco possui um histórico forte de organizações de mulheres 

rurais, sendo que em algumas regiões principalmente esses movimentos 

datam dos anos 80, sendo então bem estabelecidos. 

A negociação com a SecMulher demonstrou que a Unidade Móvel 

estava atuando de maneira mais espaçada entre as ações devido a 

questões orçamentárias. Dessa forma, era possível no momento da 

negociação a pesquisa da ação da Unidade Móvel em uma região dos 
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Agrestes, que na época era a única no calendário de ações previstas. 

Assim, se aproveitou a oportunidade de acompanhar a Unidade Móvel e a 

pesquisa de campo foi realizada entre os dias 22 a 25 de Agosto de 2017, 

de maneira intensiva. 

No dia 22 foi realizada uma visita à Secretaria da Mulher de 

Pernambuco no Recife. Nessa ocasião, uma entrevista com um grupo de 

três profissionais da SecMulher, sendo duas gestoras e uma assessora. A 

pesquisadora acompanhou três viagens entre o Recife e o município do 

Agreste Pernambucano dentro da Unidade Móvel nos dias 23 e 24 de 

Agosto de 2017, totalizando 10:30 horas de viagem na Unidade Móvel, 

acompanhada de dois motoristas e uma assessora da SecMulher. Nos 

dias 23 e 24 de Agosto, a Unidade Móvel realizou duas ações em um 

município da região dos Agrestes. Essas ações foram acompanhadas 

desde a saída da Unidade Móvel de Recife até sua chegada no município 

e depois nas comunidades rurais.  

Nas comunidades rurais, foram acompanhadas duas rodas de 

conversa previstas no Programa de Unidades Móveis, que consistiam em 

rodas com mulheres da comunidade para apresentar e discutir sobre 

direitos das mulheres, Lei Maria da Penha e violência contra a mulher. As 

rodas de conversa tiveram duração média de 2h30 em cada um dos dias, 

durante as quais se realizou observação participante com registro de 

conversas, gestos, entonações, expressões corporais e disposição de 

objetos e pessoas em cadernos de campo. Nos momentos anteriores e 

posteriores às rodas de conversa, foram realizadas entrevistas com 

algumas mulheres participantes das rodas.  

No dia 24 com a saída da Unidade Móvel, a pesquisa de campo 

continuou com uma viagem de 1h30 de um município para outro, 

acompanhada do motorista da coordenadoria e da coordenadora regional. 

Como o município não dispunha de rede hoteleira, a coordenadora 

regional ofereceu a hospedagem em sua casa. Então, houve mais 

oportunidades para conversar sobre o programa até o fim do dia. No outro 

dia, 25 de Agosto, foram realizadas mais entrevistas com mulheres de um 

Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.  
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A negociação das entrevistas se deu via Programa de Unidades 

Móveis, uma vez que a pesquisa foi apresentada pelas funcionárias da 

Secretaria da Mulher do Governo de Pernambuco. A adesão das mulheres 

ocorreu de forma voluntária e todas concordaram em gravar as 

entrevistas. Abaixo, as figuras sintetizam as entrevistas realizadas, com 

mulheres de áreas rurais (E) e representantes do governo estadual (G): 
 

Figura 8 - Mulheres de áreas rurais entrevistadas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 9 - Representantes da secretaria da mulher de Pernambuco 
entrevistadas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No total, foram realizadas quatorze entrevistas, sendo dez com 

mulheres de áreas rurais e quatro com integrantes da Secretaria da 

Mulher (SecMulher) do Governo de Pernambuco. As dez entrevistas com 

mulheres de áreas rurais somaram praticamente quatro horas de 

gravações, com uma média de duração de vinte e três minutos por 
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entrevista. Já as entrevistas com funcionárias da SecMulher totalizaram 

aproximadamente três horas e uma média de uma hora e meia por 

entrevista. As gravações também foram apoiadas por registros em 

cadernos de campo, a fim de se anotar alguns elementos considerados 

relevantes, como lugares, entonações e expressões corporais que se 

destacavam em determinadas falas. 

Apesar de essas entrevistas terem sido entrevistadas de forma 

mais formal, com gravação e seguindo um roteiro semiestruturado, muitas 

outras conversas ocorreram ao longo da imersão, durante as viagens e 

passagens por organizações. Essas conversas, apesar de mais rápidas e 

informais, foram também fundamentais para o entendimento do problema 

no contexto do estado de Pernambuco e em cada comunidade visitada. 

Posicionamento essa abordagem dentro da estratégia adotada do campo-

tema (SPINK, 2003), a relevância dos fragmentos de conversas coletadas 

em momentos externos às entrevistas está ligada à maior aproximação 

com as pessoas e os lugares onde ocorrem e sobre os quais ocorrem 

argumentos relacionados ao campo-tema. Apesar de não serem sempre 

relacionadas ao tópico central do estudo, essas conversas foram 

registradas através de cadernos de campo e utilizadas principalmente na 

contextualização do estudo de caso. Além disso, destaca-se a importância 

fundamental dessas conversas para a negociação da participação da 

pesquisadora no campo-tema com os demais atores.  

Para a análise dos dados recolhidos em campo, foi utilizado o 

software NVivo. Primeiramente, foi realizada a transcrição verbatim de 

todas as entrevistas gravadas em campo, que totalizaram 202 páginas 

transcritas. Depois, as entrevistas transcritas das mulheres em áreas 

rurais - E1 a E10 - foram passadas integralmente para o software e 

codificadas de acordo com os as dimensões identificados na literatura, 

isolamento, família e comunidade, e seus elementos, como por exemplo, a 

questão da posse da propriedade dentro da dimensão familiar. Em um 

segundo momento, inclui-se também código de elementos que não 

haviam surgido na literatura, como por exemplo, a religião e os espaços 

de convivência. A partir disso, foi possível visualizar por 

elemento/dimensão todos os excertos de entrevistas onde ocorreram e 
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assim analisar as evidências em contraponto à literatura. As entrevistas 

das gestoras/técnicas - G1 a G4 - foram analisadas também pelas 

dimensões, mas principalmente levando em consideração a reconstituição 

temporal do histórico do Programa de Unidades Móveis e suas etapas 

atualmente. Os resultados desse processo de análise e discussão com a 

literatura estão registrados nos sétimo, oitavo e novo capítulos. 

Os critérios de qualidade que se utilizou nesse estudo de caso 

foram de autenticidade, comprovando a interação com o material empírico 

através da utilização de transcrições verbatim das entrevistas em que 

foram permitidas gravações (POZZEBON;PETRINI, 2013).  

Também objetivou-se garantir a plausibilidade dos resultados, 

isto é, se a análise explica o problema estudado, através do retorno aos 

correspondentes após a análise para que os mesmo verifiquem se a 

análise explica o fenômeno que elas vivenciaram (POZZEBON;PETRINI, 

2013). Não se pretende com este trabalho fazer generalizações para 

todas as áreas rurais, mas evidenciar o contexto de produção da pesquisa 

no Estado de Pernambuco para que os resultados encontrados possam 

trazer alguma contribuição para o avanço da teoria e da prática sobre os 

fatores associados à maior dificuldade das mulheres em áreas rurais 

saírem de situações de violência por parceiros íntimos. 

Então, a metodologia desta dissertação foi partir da tradição 

qualitativa de pesquisa através da estratégia geral do campo-tema, que 

permitiu uma abordagem multimétodos de aproximação ao problema da 

violência contra as mulheres em áreas rurais. Cada método utilizado 

permitiu uma contribuição diferente ao campo-tema.  

A análise dos documentos internacionais propiciou um olhar 

generalizado sobre o campo-tema para compreender como o problema 

vem sendo tratado no mundo e quais as conclusões chegadas nesses 

fóruns internacionais até o momento.  

Os dados secundários nacionais permitiram uma 

contextualização das mulheres em áreas rurais no Brasil, apontando para 

as desigualdades entre mulheres e homens em áreas rurais e urbanas. 

Além disso, a pesquisa dos dados de violência contra as mulheres em 
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áreas rurais especificamente se baseou na tentativa de compreender a 

dimensão do problema no Brasil.  

Por fim, após a aproximação e contextualização do campo-

tema pelas duas abordagens anteriores, o estudo de caso contribuiu para 

aprofundar a compreensão do campo-tema a partir de um lugar 

específico, em que se pode delimitar o contexto estudado e acessar as 

pessoas que vivenciam o problema, tanto as mulheres de áreas rurais, 

quanto os profissionais que trabalham com as mesmas. Nas próximas 

seções, serão apresentados os resultados dessas três diferentes 

dimensões de análise empreendidas. 
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5 Análise documental sobre a violência contra as mulheres em áreas 
rurais nos tratados e organizações internacionais 

 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), desde seu início em 

1945, afirmou como parte de seus princípios a resolução de problemas 

internacionais com “(...) a promoção do respeito aos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais, sem distinção de raça, sexo, língua ou 

religião” (UNITED NATIONS, 1945, Capítulo 1, Artigo 1). Com a Carta 

Internacional dos Direitos humanos em 1948, houve o reforço dos direitos 

das mulheres e da igualdade de direitos. 

Em 1946, foi fundada uma subcomissão na Comissão de 

Direitos Humanos para os direitos das mulheres, que logo depois se 

tornou a Comissão do Status das Mulheres (UNWOMEN, 2017). Essa 

comissão trabalhou em diferentes frentes de direitos das mulheres, como 

direitos políticos e individuais relacionados ao casamento. Em 1967 foi 

adotada pela ONU a Declaração sobre a Eliminação da Discriminação 

contra a Mulher feita pela comissão. A partir dessa declaração, foram 

iniciados os trabalhos de elaborar um tratado internacional para combater 

as diferentes discriminações contra as mulheres. Em 1979, a Assembleia 

Geral da ONU passou por voto majoritário a Convenção da Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Em 1980, após a 

convenção ter sido assinada e ratificada, a mesma passou a ter efeitos 

legais. O Brasil ratificou o tratado internacional em 1984. É relevante 

destacar que o artigo quatorze (14) da convenção (UNITED NATIONS, 

1979) é dedicado às mulheres rurais e suas condições específicas, como 

acesso a serviços, direitos de propriedade etc. No texto original não há 

menção à violência contra a mulher rural especificamente. 

Para além do tratado, os países que assinaram a convenção 

devem elaborar relatórios periódicos para reportar sobre a evolução de 

cada ponto do tratado em seu país. Além disso, o comitê está apto a, a 

partir da análise dos relatórios, elaborar recomendações gerais aos países 
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signatários. Nesse sentido, em 1992, foi realizado uma recomendação 

geral - número dezenove (19) - sobre violência contra a mulher. Neste 

documento, para os fins deste trabalho se destacam alguns trechos que 

dizem respeito à especificidade das mulheres rurais e o à violência contra 

essas mulheres. Seguem alguns excertos da recomendação: 

 

Artigo 14 
21. Mulheres rurais estão em risco de violência de gênero 
devido à persistência de atitudes tradicionais no que diz 
respeito ao papel subordinado da mulher em muitas 
comunidades rurais. Meninas de comunidades rurais 
estão em risco maior de violência e exploração sexual e 
tráfico quando deixam a comunidade rural para procurar 
emprego em cidades.  
(...) 
Artigo 16 (e artigo 5)                                   
24. Em vista desses comentários, o Comitê de Eliminação 
de Discriminação contra a Mulher recomenda que:  
(...)  
(o) Os Estados membros devem assegurar que os 
serviços para vítimas de violência são acessíveis para 
mulheres rurais e quando necessário serviços especiais 
são oferecidos para comunidades isoladas; 
(...) 
(q) Estados membros devem reportar os riscos a 
mulheres rurais, a extensão e a natureza da violência e 
do abuso às quais estão sujeitas, e sua necessidade e 
acesso a apoio e outros serviços, além da efetividade de 
medidas para superar a violência. (UNITED NATIONS, 
1992, tradução livre) 

 

Em 2013, o comitê de eliminação da discriminação contra a 

mulher realizou sua 56a sessão e preparou para a discussão um 

documento sobre mulheres rurais. A nota inicial sobre o artigo quatorze 

(14) foi feita em parceria pela Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), Fundo Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA), Programa Alimentar Mundial (PAM) e ONU Mulheres. 

Dentro dos tópicos para discussão, sobre violência contra as mulheres 

rurais destacam-se (UNITED NATIONS, 2013a): 

a) A necessidade de dados desagregados para entender a situação 

das mulheres rurais, inclusive sobre violência baseada em gênero; 
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b)  A importância de se olhar para a violência contra mulheres rurais 

como assunto crítico para cumprir o artigo 14;  

c) A pobreza e a falta de oportunidade em áreas rurais são fatores 

relacionados à violência contra a mulher e outros problemas 

vivenciados pelas mulheres.  

d) Mulheres rurais mais velhas e mulheres indígenas sofrem maiores 

discriminações e são isoladas e marginalizadas, o que faz com que 

tenham mais risco de sofrerem violência; 

e) Recomenda-se que os estados signatários tomem medidas 

proativas, mesmo que temporárias em relação ao combate de 

discriminação, incluindo violência, contra as mulheres rurais, 

sobretudo aquelas de grupos em maior desvantagem (mulheres 

mais velhas, mulheres indígenas e mulheres com deficiência 

mental e física). 

A partir deste documento inicial, foi aberta a possibilidade de 

organizações e pessoas enviarem documentos escritos a serem 

considerados pelo comitê na sessão geral. O resultado desse chamado 

foram considerações escritas de trinta e seis (36) organizações e pessoas. 

Na figura a seguir, apresenta-se uma sistematização das organizações e 

pessoas que enviaram considerações, a sua região e os principais pontos 

encontrados sobre violência contra mulheres rurais. 
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Figura 10 - Contribuições escritas para a discussão geral sobre mulheres 
rurais - CEDAW - 2013 
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(...) Continuação 

 
Fonte: UNITED NATIONS, 2013c. 

 

A partir dessas contribuições, é interessante ressaltar que cinco 

das trinta e seis (36) contribuições não tocaram no assunto da violência 

contra a mulher em áreas rurais. Quanto à localização das organizações e 

pessoas, cerca de 39% das contribuições recebidas foram escritas por 

organizações da sociedade civil internacionais. A seguir, a região que 

mais se destacou no número de contribuições foi a Ásia do Sul, 

responsável por aproximadamente 22% das mesmas.  

Em relação ao conteúdo das contribuições sobre violência 

contra mulheres rurais, destacam-se os temas de propriedade e de 

mulheres indígenas. Cerca de 17% das contribuições relacionaram a 

violência contra a mulher em áreas rurais à falta de acesso à terra e 
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escassos ou nenhum direito de propriedade das mulheres. Esses aportes 

relacionaram que as mulheres sem acesso a terra que buscam ter direitos 

de propriedade acabam sendo mais vulneráveis à violência. Além disso, 

destacaram que as mulheres já em situação de violência sem direito à 

propriedade são mais propensas a permanecerem em relacionamentos 

violentos por não terem onde morar no caso do fim desse relacionamento. 

E finalmente, destacou-se que as mulheres viúvas também estavam 

vulneráveis a perderem terra e, uma vez em situação de rua, estarem 

mais sujeitas a situações de violência.  

Além desse assunto, outro destaque foi a situação das 

mulheres indígenas. 25% das contribuições relataram a situação de maior 

vulnerabilidade das mulheres indígenas, que em sua maioria habitam 

áreas rurais. Nesse sentido foram relatadas diferentes aspectos de 

pobreza e falta de acesso a serviços que levam essas mulheres a estarem 

mais sujeitas a situações de violência. Além disso, se mencionou que há 

culturas indígenas que reforçam papeis tradicionais de gênero e que 

acabam por normalizar a violência contra as mulheres. E por fim, foi dada 

ênfase à necessidade de os serviços de apoio e de justiça para as vítimas 

se adequarem às particularidades culturais das mulheres indígenas afim 

de serem efetivos na proteção desse grupo. 

Para fins desse trabalho é importante destacar que nenhuma 

organização do Brasil submeteu considerações escritas para esta 

discussão. No entanto, na ocasião da discussão geral também foi aberto 

espaço para considerações orais de stakeholders de organizações da 

sociedade civil ou governamentais, assim como pessoas interessadas.  
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Figura 11- Contribuições orais na discussão geral sobre mulheres rurais- 
CEDAW - 2013 

 
Fonte: UNITED NATIONS, 2013b. 
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Nas contribuições orais, houve menos frequência de 

referências à violência, sendo que doze dos vinte (20) stakeholders que 

fizeram intervenções na conferência não falaram sobre violência contra a 

mulher em áreas rurais. Além disso, se destaca que as falas orais são 

mais curtas, estavam limitadas a três minutos, então mesmo os 

documentos que possuem referência à violência contra a mulher os 

fizeram de forma resumida, apontando sobretudo para a importância de 

incluir a preocupação com eliminação da violência contra a mulher e o 

destaque para grupos minoritários que habitam em áreas rurais, como 

mulheres indígenas, mulheres com deficiência, mulheres em áreas de 

mineração.  

Destaca-se nas intervenções orais as contribuições dos 

Estados, que não participaram das contribuições escritas. E entre os 

Estados que contribuíram estava o Brasil, que é o foco desta dissertação. 

A intervenção do Brasil destacou que mulheres e meninas rurais e 

indígenas são mais vulneráveis à violência e que têm acesso limitado a 

serviços sociais e recursos produtivos. Nesse sentido, há também no texto 

o apontamento da importância da produção e subsequente recursos 

econômicos possibilitados às mulheres para a saída de situações de 

violência por parte das mulheres. Além disso, a intervenção brasileira 

destacou as ações que foram tomadas pelo governo para combater a 

violência contra mulheres rurais: Fórum Nacional, Unidades Móveis e 

Disque-180, conforme retratado na seção 2.2. 

Além da Convenção da Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW), a convenção Belém do Pará é 

outro importante marco a ser ressaltado para o Brasil em relação à 

violência contra a mulher. Esse tratado adotou a definição de 1993 da 

Declaração da Eliminação de Violência contra a Mulher das Nações 

Unidas sobre violência contra a mulher (UNITED NATIONS, 2002). Nessa 

declaração das Nações Unidas, há uma tipificação da violência contra a 

mulher que inspirou o tratado interamericano, e também a Lei Maria da 

Penha.  

Antes de ressaltar a definição adotada pela convenção Belém 

do Pará, destaca-se que o documento que o influenciou, a declaração das 
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Nações Unidas, possui trecho destacando a situação das mulheres rurais 

como grupo em maior vulnerabilidade: 

 

Preocupada com a situação que alguns grupos de 
mulheres, como mulheres pertencentes a grupos 
minoritários, mulheres indígenas, mulheres refugiadas, 
mulheres vivendo em áreas rurais ou comunidades 
remotas, mulheres destituídas, mulheres em instituições 
de detenção, crianças do sexo feminino, mulheres com 
deficiências, mulheres idosas e mulheres em situação de 
conflito armado estão especialmente vulneráveis a 
violência. (UNITED NATIONS, 1993, tradução livre) 

 

A Convenção Belém do Pará  também faz ressalvas a grupos 

de mulheres que estão mais vulneráveis, mas não inclui explicitamente 

mulheres rurais: 

 

Para a adoção das medidas a que se refere este capítulo, 
os Estados Partes levarão especialmente em conta a 
situação da mulher vulnerável a violência por sua raça, 
origem étnica ou condição de migrante, de refugiada ou de 
deslocada, entre outros motivos.  Também será 
considerada sujeitada a violência a gestante, deficiente, 
menor, idosa ou em situação socioeconômica 
desfavorável, afetada por situações de conflito armado ou 
de privação da liberdade. (COMISSÃO 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1994, 
artigo 9) 

 

Tanto a declaração da ONU, quanto a convenção 

interamericana consideram a violência em suas diferentes formas: física, 

sexual e psicológica como violação de direitos humanos. É ressaltado em 

ambos os documentos que essa violência pode vir do Estado, de pessoas 

privadas na comunidade e dentro do ambiente doméstico ou familiar. O 

Brasil ratifica o tratado interamericano através do Decreto Legislativo nº 

107 de 19959.  

																																																								
9 BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto Legislativo nº 107 de 1995. Aprova o 
texto da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher, assinada em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. Diário 
Oficial da União. 01.09.1995. 
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De acordo com o relatório brasileiro para a Convenção de 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a 

ratificação da Convenção Belém do Pará foi importante para garantir às 

mulheres brasileiras um mecanismo para denunciar dentro do Comitê 

Interamericano de Direitos Humanos a violência contra a mulher como 

violação dos direitos humanos (UNITED NATIONS, 2002). Esse 

mecanismo só se fez valer na esfera internacional, no entanto, a partir da 

promulgação da ratificação do Protocolo Facultativo da CEDAW em 

200210.   

Outro tratado internacional importante do qual o Brasil é 

signatário é a Declaração e Plataforma para a Ação de Beijing (1995), que 

foi endossada pela ONU em que são tratadas várias facetas da 

desigualdade infligida às mulheres e como os Estados devem atuar para 

combate-la. Em relação a mulheres rurais, fica em destaque ao longo do 

documento a posição da declaração de que mulheres rurais estão mais 

sujeitas a situações de pobreza, marginalização, falta de acesso a 

serviços como saúde e educação, difícil acesso à produção, crédito, falta 

de direitos de propriedade, dentre outros.  

Além disso, há o reforço da Declaração da Eliminação de 

Violência contra a Mulher das Nações Unidas (UNITED NATIONS, 2002) 

quanto aos grupos mais vulneráveis à violência, nos quais estão inseridas 

mulheres rurais ou em comunidades isoladas. Sobre a ação dos Estados 

para as mulheres rurais, há muitas relacionadas ao acesso dessas 

mulheres a diferentes serviços, de educação, saúde, crédito, capacitação 

produtiva etc. Não há algo explícito sobre ação para enfrentamento à 

violência contra a mulher em áreas rurais, mas se destaca que políticas 

devem ser revistas ou reformuladas caso não alcancem as mulheres 

rurais. 

 O tema da violência contra as mulheres foi retomado na 67a 

sessão da Assembleia Geral da ONU  de 2012 com vistas a intensificar as 

ações dos Estados para enfrentar a violência contra a mulher (UNITED 

																																																								
10 BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 4.316, de 30 de Julho de 2002. 
Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher. Diário Oficial da União. 31.07.2002. 
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NATIONS, 2013d). Dentre os exemplos dados para concretizar a forma 

como os Estado devem se esforçar para agir contra a violência, há um 

trecho que traz a situação das mulheres rurais: 

	

(x) Provendo proteção imediata e apoio pelo 
estabelecimento ou apoio para centros integrados, 
disponíveis e acessíveis em áreas rurais, pelos quais 
abrigos e serviços legais, de saúde, psicológicos, de 
aconselhamento e outros estejam disponíveis para todas 
as mulheres enfrentando ou sujeitas a violência, assim 
como suas crianças, e, quando esses centros não são 
factíveis, promover a colaboração e a coordenação entre 
agências; (UNITED NATIONS, 2013d, p.9, tradução livre) 
 

Essas recomendações dos tratados internacionais são 

reforçadas em documentos e ações de organizações internacionais. No 

caso das Nações Unidas, a ONU Mulheres é a entidade responsável 

desde 2010 pelo empoderamento das mulheres e igualdade de gênero 

(ONUMulheres, 2017). Essa entidade, apesar de surgir em 2010, continua 

o trabalho que as Nações Unidas já vinha desenvolvendo por meio de 

alguns setores das Nações Unidas. 

O trabalho da ONU Mulheres tem duas vertentes: externa e 

interna ao Sistema das Nações Unidas. A vertente interna é responsável 

por apoiar os Estados membros na formulação e implementação de leis e 

políticas dentro do escopo de empoderamento das mulheres e igualdade 

de gênero, estabelecendo e incentivando normas internacionais. E a 

segunda vertente é apoiar e monitorar o avanço dessas pautas dentro do 

próprio Sistema das Nações Unidas (ONUMULHERES, 2017).  

Dentro das publicações da organização, procurou-se encontrar 

documentos recentes sobre violência contra a mulher e mulheres rurais, 

para extrair possíveis afirmações ou recomendações da ONU Mulheres 

sobre violência contra as mulheres em áreas rurais. Primeiramente, em 

2008, a entidade lançou um documento que faz parte de uma série de 

publicações para promover os objetivos da Declaração e Plataforma para 

a Ação de Beijing. Este documento aborda a situação das mulheres rurais 

no mundo, mostrando diferentes aspectos das suas existências, 
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diversidades e lutas por direitos. Nessa publicação se faz alusão à 

violência contra mulheres e se afirma que: 

 

A violência contra mulheres persiste em todas as regiões 
do mundo como uma violação geral dos direitos humanos 
e um impedimento maior para alcançar a equidade de 
gênero. Mulheres em áreas rurais vivenciam violência 
dentro das suas famílias e comunidades. Tal violência 
pode ser exacerbada durante o conflito armado e 
desastres naturais. (...) A dotação insuficiente de recursos 
em áreas rurais frequentemente dificulta o acesso de 
mulheres a serviços e justiça. (UNWOMEN, 2008, p.37, 
tradução livre) 
 

 
Governos devem desenvolver e implementar estratégias 
multissetoriais adequadamente dotadas de recursos, em 
cooperação próxima às organizações da sociedade civil, 
que levam em consideração os contextos e desafios 
específicos   enfrentados por mulheres vivendo em áreas 
remotas. As comunidades locais também devem assumir 
responsabilidade pelo enfrentamento mais efetivo à 
violência contra a mulher e  assegurando o acesso das 
mulheres a serviços e mecanismos de reparação. 
(UNWOMEN, 2008, p.39, tradução livre) 
 

Como se pode perceber, a violência contra a mulher rural 

continua sendo tratada pelas Nações Unidas como problema a ser 

combatido para melhorar as condições das mulheres rurais. Além disso, 

se percebe que neste documento não há alusão a uma diferença na 

violência contra a mulher manifestada em áreas rurais vis-à-vis à violência 

urbana, mas sim na maior dificuldade de acesso a serviços de apoio às 

mulheres e também de segurança das mesmas em relação ao agressor. 

Em relação à falta de recursos e presença do Estado, a organização 

sugere a ação em parceria com organizações da sociedade civil e da 

comunidade para conseguir suprir esse vácuo. 

Ainda sobre a ONU Mulheres, a partir de seu escritório no 

Brasil, encontrou-se um documento de produção latino-americana 

(ONUMULHERES, 2014a) com orientações para investigações de mortes 

de mulheres, com ênfase na importância da interseccionalidade, incluindo 

a ruralidade como um aspecto do contexto da mulher. Neste documento, 
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considera-se a origem rural como um de diferentes fatores de 

discriminação que podem se somar para mudar os impactos da violência 

contra a mulher. E ressalta-se que essa complexidade de fatores e 

contextos deve ser entendida na hora de investigar casos de morte por 

violência de gênero (feminicídio). 

 Por fim,  o escritório brasileiro demonstrou preocupação com 

a situação específica da violência contra mulheres rurais quando, em 

2014, publicou um edital para a contratação de um estudo: 

 

Objetivo da contratação: Consultoria para realizar 
pesquisa, análise, e sistematização de informações e 
produção de texto para cartilhas sobre o enfrentamento à 
violência contra as mulheres do campo e da floresta, 
incluindo os desafios e as possibilidades/alternativas, 
voltado tanto para as mulheres em situação de violência, 
quanto para os agentes públicos e organizações da 
sociedade civil. (ONUMULHERES, 2014b) 
 

A partir do contato com o escritório brasileiro, se entendeu que 

a contratação desse estudo foi para dar apoio técnico para a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres do governo federal. Ainda não houve 

publicação do mesmo estudo, mas sua existência em si pode trazer 

evidências de que a preocupação com as especificidades contextuais e 

invisibilidade da violência contra a mulher em áreas rurais vem crescendo. 

Quando se fala em pessoas que moram em áreas rurais, o 

movimento internacional de maior destaque é a Via campesina, que 

iniciou em 1993 em um momento de mudanças na vida dos campesinos 

com a globalização e o agronegócio (LA VÍA CAMPESINA, 2011). Apesar 

de não ser estrita ao gênero feminino, muitas demandas das mulheres 

campesinas vêm tomando forma por meio dessa organização. Quanto a 

produções mais recentes, encontrou-se uma cartilha de 2012 que aborda 

violência contra a mulher como consequência do capitalismo patriarcal e 

explica os diferentes tipos de violência de gênero, além de incluir o 

agronegócio como uma forma de violência por reduzir a qualidade de vida 

das mulheres e explorar mais sua força de trabalho. Destaca-se o trecho: 
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A Via Campesina, em sua V Conferência, em outubro de 
2008 em Maputo (Moçambique), tomou a decisão de 
“romper com o silêncio” e lançou a campanha mundial 
contra todas as formas de violência que vivem as 
mulheres do campo e afirmou que todos e todas, homens 
e mulheres tem o compromisso responsável para 
construir novas e melhores relações humanas, como 
parte necessária da construção de uma nova sociedade. 
A partir deste marco foram intensificadas as lutas, as 
estratégias e as ações pelas organizações de mulheres e 
pelas organizações mistas vinculadas à Via Campesina 
Internacional em cada país. Assim, esta temática passou 
a compor a pauta das lutas e mobilizações locais, 
nacionais, internacionais e um esforço coletivo para a 
reflexão junto com as mulheres e suas famílias acerca 
deste fenômeno que vem aniquilando direitos e vidas de 
milhares de mulheres. (VIA CAMPESINA, 2012, p.39) 

 

O evento de 2008 destacado no documento foi importante 

porque simbolizou um esforço internacional de movimentos sociais 

diversos para escancarar a realidade da violência contra as mulheres em 

áreas rurais e exigir respostas a esse problema. Esse movimento 

continuou a partir desse marco a partir do incentivo dessa organização 

internacional a movimentos e lutas nacionais.  

Em 2017, por exemplo, a organização convocou os diferentes 

movimentos de mulheres rurais para irem às rurais no dia das mulheres, 

08 de Março. Dentre as causas colocadas nas convocações, destaca-se a 

violência sofrida por mulheres em áreas rurais e um novo contexto político 

mundial: 

 

Nos últimos temos, temos visto um aumento da violência 
contras as mulheres. Nossas lutas e resistências estão 
sendo criminalizadas em um contexto de 
conservadorismos crescentes, de desmantelamento das 
políticas públicas e de violações dos direitos das 
mulheres obtidos a partir de longas lutas. A recente 
tomada de poder dos governos de direita e das forças 
heteropatriarcais têm imposto um forte contexto em que 
as mulheres são assassinadas com impunidade, são 
violadas e sofrem violência das mais distintas formas 
todos os dias, para manter e recolocar as mulheres no 
espaço privado, da casa, dos cuidados e nos dizerem que 
nosso lugar não está na política e na vida pública e 
social. (LA VÍA CAMPESINA, 2017b, tradução livre) 
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Levantamos nossas vozes ante a aguda violência 
sistêmica, capitalista e patriarcal, que se expressa em 
todos os cenários da vida. Exigimos a adoção de políticas 
para a eliminação de todas as formas de violência contra 
as mulheres do campo, o que inclui tanto as ameaças que 
pendem sobre as diferentes formas de vida, produção e 
economias campesinas, como as que se impõem no 
âmbito privado, conjuntamente com o sexismo, a 
homofobia, o racismo e os abusos que se manifestam na 
migração e no deslocamento (LA VÍA CAMPESINA, 
2017a, tradução livre) 

 

A partir desses trechos entende-se que o problema da violência 

contra as mulheres em áreas rurais, concebida pelo movimento como uma 

violência ampla, tanto relacionada à forma de produção campesina, 

quanto àquela relacionada à gênero, não foi resolvida desde que 

declarada enquanto luta das mulheres rurais. No entanto, além de não 

resolvido, há evidências de um receio do movimento quanto ao avanço 

futuro dessa pauta, devido à ascensão de novas forças políticas que são 

mais afeitas aos valores que nutrem a violência contra a mulher.  

Enfim, os tratados e as organizações internacionais acabam por 

influenciar em muito a ação nacional das organizações da sociedade civil 

e dos governos. Isso ocorre pela formação de normas, pela definição do 

problema, pelo apoio técnico e de recursos etc. A violência contra a 

mulher rural nesse sentido foi sendo colocada nos tratados como um 

problema de violência contra a mulher com um contexto particular, que 

coloca essas mulheres em situação de maior vulnerabilidade. Além disso, 

foi se reforçando a necessidade de olhar para esse problema com os 

documentos e as convocatórias dessas organizações internacionais.  

A seguir, a segunda dimensão de análise será apresentada, na 

qual se pretende analisar dados secundários no Brasil para compreender 

quais as características das mulheres rurais do país e da violência contra 

as mesmas. 

 

 

 

 



   91 
 

6  As mulheres rurais e a violência em números 

 
 

As mulheres rurais são um grupo social em formação, ou seja,  

um grupo que está formando sua identidade enquanto categoria, 

encontrando pontos que os unem enquanto grupo e afirmando suas 

diferenças em relação aos demais. Para entender quem é esse grupo, em 

um primeiro momento serão tabulados e analisados dados secundários 

com as características socioeconômicas das mulheres rurais, vis-à-vis 

homens rurais e também mulheres e homens de outras áreas, urbanas e 

híbridas. Esse olhar será essencial para justificar-se que o grupo das 

mulheres rurais se encontra em uma situação de desvantagem em relação 

aos demais, o que dará insumos para que este grupo encontre pontos de 

em comum de demandas para a sua luta.  

Além disso, nessa seção será mostrada a invisibilidade das 

mulheres rurais no quesito violência contra a mulher. Conforme se verá, 

as mulheres rurais não estão incluídas na maioria das amostragens de 

pesquisas sobre violência contra a mulher e as bases de dados 

governamentais existentes ou não as incluem ou são muito frágeis. 

Também se perceberá que há algumas inciativas pontuais e recentes para 

mapear o problema da violência contra a mulher em áreas rurais, que 

demonstram que é uma questão que existe, mas ainda é 

subdimensionada. 

   

 

6.1 Situação socioeconômica das mulheres rurais 
 
 

Para se entender holisticamente a situação das mulheres em 

áreas rurais é importante olhar para alguns indicadores. Os indicadores 

por situação censitária não estavam disponíveis de maneira tabulada em 

estudos ou sítios. Dessa forma, realizou-se um trabalho de tabulação dos 

microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015.  
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Escolheu-se fazer um mapeamento comparativo em relação a 

sexo (feminino e masculino) e também por situação censitária (urbano, 

híbrido e rural). Em relação à situação censitária, é importante destacar 

que a classificação original dos dados possui oito categorias 11 . No 

entanto, optou-se pela agregação destas nas três categorias maiores - 

urbano, híbrido e rural - propostas por Pera e Bueno (2016) a fim de 

potencializar seu poder explicativo nesta dissertação.  

Assim, espera-se ter uma ideia relativa da situação das 

mulheres rurais, esclarecendo quais são suas diferenças e semelhanças 

tanto em relação aos homens rurais, quanto em relação às mulheres e 

homens de áreas urbanas e híbridas. As áreas escolhidas para análise 

foram: situação nos arranjos familiares, escolaridade, mercado de trabalho 

e renda. 

O primeiro indicador tabulado foi a condição na unidade 

domiciliar. Este indicador refere-se à posição autodeclarada dos 

moradores de cada unidade domiciliar e pode variar entre: pessoa de 

referencia, cônjuge, filho, outro parente, agregado, pensionista, 

empregado doméstico e parente do empregado doméstico. Neste caso, 

utilizamos a variável pessoa de referência para analisar a quantidade 

relativa de moradores que se autodeclararam como chefes de família. Por 

ser uma variável de auto-percepção, pode indicar como as mulheres e os 

homens respondentes enxergam seu posicionamento dentro do lar. O 

resultado dessa tabulação são os dados apresentados no gráfico abaixo: 

 

																																																								
11 Para maiores informações sobre a metodologia do IBGE, ver Apêndice A. 
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Gráfico 1 - Porcentagem de chefes de família segundo sexo e situação 
censitária - Brasil - 2015 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2015. 

 

Conforme se percebe no gráfico existe uma tendência de 

aumentar a porcentagem de chefes de família masculinos conforme se 

distancia dos centros urbanos e de se diminuir a quantidade relativa 

chefes de família femininos com esse distanciamento. Em áreas urbanas 

em 2015, 29,2% dos lares eram chefiados por mulheres. Apesar desse 

número ainda evidenciar uma forte desigualdade em relação aos homens 

urbanos, que chefiavam 41,8% das famílias, essa disparidade é muito 

menor do que a observada em áreas rurais. No Brasil rural, crescem para 

46,6% os lares chefiados por homens e caem para 17% aqueles chefiados 

por mulheres. Ou seja, em áreas urbanas há uma diferença de 12,6 

pontos percentuais de homens em relação a mulheres, e em áreas rurais 

essa diferença aumenta para 29,6 pontos percentuais. Essas diferenças 

podem evidenciar que em áreas rurais ainda há comportamentos mais 

baseados em papeis tradicionais de gênero, em que o papel de chefia da 

família é delegado aos homens.  
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Já em relação à escolaridade, escolheu-se analisar dois 

indicadores, a taxa de analfabetismo e o nível e instrução mais elevado 

alcançado. Em relação às taxas de analfabetismo, o gráfico abaixo 

apresenta sua incidência de acordo com sexo e situação censitária: 

 

Gráfico 2 - Taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais 
segundo sexo e situação censitária - Brasil - 2015 

	
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2015. 

 

Em relação ao analfabetismo, percebe-se que há uma clara 

diferença das áreas urbanas e híbridas em relação às áreas rurais. 

Enquanto as áreas urbanas e híbridas possuem taxas de analfabetismo 

de 5,9% e 6,6%, independente de sexo, as áreas rurais apresentam uma 

taxa de 20,3%. Isso evidencia uma desigualdade marcante, 

provavelmente explicada pelo menor acesso a educação em áreas rurais. 

Saber ler e escrever é um fator fundamental para o acesso a direitos, 

tanto para ter acesso a informações sobre os mesmos, quanto para poder 

ter autonomia de reivindicá-los. Além disso, é importante destacar que 

esta taxa não reflete o analfabetismo funcional, de se compreender o que 

se lê e escreve, que tende a ser maior que a taxa de analfabetismo 

simples.  
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Comparando-se somente as mulheres, percebe-se que as 

mulheres rurais estão muito mais vulneráveis do que as mulheres urbanas 

em termos de alfabetização, sendo que 18,1% das mulheres rurais são 

analfabetas, em contraste com apenas 6,1% das mulheres em áreas 

urbanas. Ou seja, aproximadamente três vezes mais mulheres rurais são 

analfabetas em relação a mulheres urbanas (relativamente à distribuição 

da população nessas áreas).  

Porém, em relação às diferenças por sexo, é interessante 

destacar que em áreas urbanas e híbridas a taxa de analfabetismo 

masculina é ligeiramente inferior àquela incidente em mulheres. E em 

áreas rurais há a situação inversa, de mais homens analfabetos do que 

mulheres. Essa situação inversa pode ser, entre outros motivos, resultado 

da ação dos movimentos sociais de mulheres rurais, que desde os anos 

80 militam pelo enfrentamento ao analfabetismo desse grupo.  

O próximo ponto incluído nos indicadores de escolaridade é o 

nível de escolaridade mais alto atingido pela amostra quando realizada a 

PNAD em 2015. O gráfico abaixo apresenta essas informações: 

 

Gráfico 3 - Distribuição da população segundo nível de escolaridade, sexo 
e situação censitária - Brasil - 2015 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2015. 
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Em relação a esse gráfico pode-se depreender incialmente que 

de uma maneira geral, a população em áreas rurais atingiu níveis de 

escolaridade menores que as áreas híbridas e estas por sua vez estão 

ainda atrás das áreas urbanas. Considerando-se o total da população 

segundo situação censitária, 27,1% da população rural não tinha instrução 

em 2015 comparado com 16,7% da população urbana. A maior 

concentração em nível de escolaridade da população rural era no 

fundamental incompleto, com quase metade (46,4%) da população. A 

segunda maior concentração já é bem menos significativa, de 10,3% da 

população com ensino médio completo. Já em áreas urbanas, há uma 

concentração menor, sendo que 30,1% possuem fundamental incompleto, 

mas 23,1% possuem médio completo.  

Além disso, destaca-se a pouca porcentagem da população 

rural com ensino superior completo, apenas 1,7%, porcentagem que 

aumenta em áreas híbridas para 6,3% e em áreas urbanas para 10,3%. 

Ou seja, proporcionalmente, aproximadamente seis vezes mais pessoas 

urbanas têm o ensino superior completo em relação a pessoas rurais.  

Já em relação às diferenças por sexo, percebe-se que 

independentemente de situação censitária as mulheres possuíam em 

geral maior escolaridade do que os homens. Comparando-se somente as 

mulheres rurais com as mulheres urbanas, no entanto, percebe-se o 

quanto as mulheres urbanas possuem maior escolaridade que as 

mulheres rurais. Em 2015, 25,9% das mulheres rurais não tinham 

instrução, em comparação com 16,2% das mulheres urbanas. Além disso, 

a maior parte das mulheres rurais possuíam apenas ensino fundamental 

incompleto (44,8%), enquanto 29% das mulheres urbanas possuíam esse 

nível de escolaridade. Apenas 3,9% das mulheres rurais possuíam ensino 

superior incompleto ou completo, em comparação com 16,3% das 

mulheres urbanas.  
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Tabela  1 - Principais indicadores do mercado de trabalho da população 

de 10 anos ou mais segundo situação censitária e sexo - Brasil - 2015 

 
 

(...) Continuação 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2015. 

 

Em relação a essa tabela, a primeira constatação é em relação 

à quantidade de pessoas que compõem a população em idade ativa 

(considerado pelo IBGE como 10 anos ou mais). Em áreas urbanas essa 

população era de aproximadamente 147 milhões, em áreas híbridas 4,6 

milhões e em áreas rurais quase 26 milhões de pessoas em 2015. A partir 

desse total, calcula-se a população economicamente ativa, que são as 

pessoas que na semana de referência da PNAD estavam ocupadas 

(trabalhando) ou estavam desocupadas (não estavam trabalhando, mas 

estavam procurando emprego). As informações contidas nos indicadores 

taxa de participação e taxa de desemprego permitem observar que existe 

uma grande desigualdade na inserção laboral no mercado formal de 

trabalho entre os grupos. 
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 A partir da relação entre a população economicamente ativa e a 

população em idade ativa (PEA/PIA) se obtém a taxa de participação na 

economia. Quando se observa as taxas de participação segundo situação 

censitária, percebe-se que as taxas são parecidas para o total da 

população. No entanto, quando se quebra essa taxa por sexo e situação 

censitária, consegue-se visualizar as desigualdades de gênero em cada 

local. Quanto mais longe do centro urbano, a taxa de participação 

masculina parece aumentar levemente e a taxa de participação feminina 

diminui com uma intensidade um pouco maior.  

 As mulheres apresentaram em todas as situações censitárias 

taxas de participação menores que as dos homens, demonstrando uma 

menor presença no mercado de trabalho formal das mesmas. Essa 

situação mostra que para mulheres independentemente de onde residem 

há uma maior dependência econômica, seja de companheiros, outros 

familiares, ou benefícios assistenciais. Isso não significa que essas 

mulheres, no entanto, não estejam trabalhando. Na verdade, o IBGE 

utiliza formas de cálculo sobre o mercado de trabalho que acabam 

reproduzindo os papeis de gênero tradicionais, não classificando como 

trabalho o trabalho sem remuneração realizado em casa, sobretudo pelas 

mulheres. Essa situação é ainda mais latente em áreas rurais do que nas 

urbanas, uma vez que as mulheres apresentam maior “inatividade”, mas 

estão ativas no trabalho doméstico amparando o funcionamento daquela 

célula familiar e permitindo a renda da mesma.   

 Assim, as mulheres rurais estão mais concentradas nessa 

situação de inatividade econômica do que as mulheres urbanas12. As 

mulheres de áreas rurais possuem uma taxa de participação 6 pontos 

percentuais abaixo da taxa de participação das mulheres urbanas (45% e 
																																																								
12 Considera-se neste trabalho o conceito de População Economicamente Ativa 
(PEA) do IBGE, que engloba pessoas com idade e condições para trabalhar no 
mercado formal, que estão ocupadas ou desocupadas, mas buscando emprego. 
É importante destacar que o ofício não remunerado, incluído dentro da 
população ocupada da PEA e a população economicamente inativa que não 
procura emprego, pode produzir insumos importantes para as famílias. No caso 
de mulheres que moram em áreas rurais, por exemplo, há a criação de animais e 
plantação para o próprio consumo, que embora não gerem renda direta para a 
família, contribuem indiretamente para a renda familiar, uma vez que a família 
não tem que comprar os produtos produzidos internamente. 
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51% respectivamente). Se 45% das mulheres rurais estavam participando 

da economia, trabalhando ou buscando emprego, a outra parcela de 55% 

dessas mulheres não estavam economicamente ativas. 

 O outro indicador, taxa de desemprego, é calculado pela 

relação entre desempregados e a população economicamente ativa 

(Desocupados/PEA). Isto é, representa a quantidade de pessoas 

economicamente ativas que não estão trabalhando, apesar de estarem 

buscando emprego. Sobre este indicador, observando sua variação 

primeiramente por situação censitária percebe-se que praticamente não 

há variação entre áreas urbana e híbrida (11% e 10%). No entanto, há 

bastante diferença em relação à taxa de desemprego em áreas rurais, que 

é bem inferior (4%). Isso pode evidenciar que o mercado de trabalho em 

áreas rurais tem mais oportunidades para que as procura do que em 

outras regiões. 

 Quando se desagrega essas taxas por sexo também, percebe-

se que as mulheres independentemente de situação censitária 

apresentam taxas de desemprego maiores, ou seja, existem mais 

mulheres que homens que estão ativamente procurando emprego e não 

estão ocupadas. No entanto, no caso da população rural, os homens 

possuem taxa de participação maior que as demais situações censitárias, 

mas taxa de desemprego menor. Isso significa que na área rural existem 

mais homens economicamente ativos e destes homens, somente 3% 

estão sem emprego apesar de estarem procurando.  

 As mulheres rurais por sua vez, também apresentam uma taxa 

de desemprego menor em relação a mulheres de outras regiões, mas uma 

taxa de participação menor. A partir disso se entende que existe uma 

porcentagem maior de mulheres “inativas”, que não estão trabalhando 

formalmente, mas também não estão procurando emprego – porque 

provavelmente realizam uma extensa jornada de trabalho doméstico, no 

cuidado da casa, dos filhos e da produção alimentar. Então a taxa de 

desemprego menor das mulheres rurais vis-à-vis a outras regiões também 

pode ter relação com essa maior “inatividade”.  

 A seguir, são apresentadas quais são as ocupações principais 

das pessoas de acordo com o sexo e situação: 
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Tabela  2 - Distribuição da população com 10 anos ou mais segundo 

ocupação no trabalho principal, sexo e situação censitária - Brasil – 2015 

 
 

(…) Continuação 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2015. 

 

 Essa tabela nos mostra primeiramente que considerando a 

população por situação censitária, em áreas urbanas e híbridas a maior 

concentração da população é em empregos com carteira assinada. Há 

uma incidência muito menor de empregados com carteira de trabalho 

assinada em áreas rurais (14,1%) do que em áreas urbanas (43,1%) e 

híbridas (42,9%). Quando se compara essa ocupação por sexo e situação 

censitária, percebe-se que 8,9% das mulheres rurais tinham por ocupação 
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principal um emprego com carteiro de trabalho assinada, em comparação 

com 38,3% e 39,8% das mulheres em áreas híbridas e urbanas 

respectivamente. Isso denota uma diferença de 30,9 pontos percentuais 

entre a detenção das mulheres rurais e urbanas nesse tipo de emprego. 

Além disso, percebe-se que os homens rurais, mesmo que também 

estejam relativamente pouco inseridos nessa ocupação (16,9%), ainda 

estão presentes em quase o dobro. 

 Então, de que se ocupa a população rural? Olhando para o 

gráfico percebe-se que a ocupação com maior concentração dos homens 

rurais é o trabalho por conta própria (37,3%) e das mulheres é na 

produção para o próprio consumo (31,3%). Além disso, destacam-se as 

altas taxas no meio rural do trabalho não remunerado, em comparação 

com outras regiões em que a participação nesse tipo de trabalho é muito 

baixa. E ainda que tanto para homens, quanto para mulheres as taxas 

nesse tipo de ocupação sejam relativamente alta, 6,3% e 14,9% 

respectivamente, as mulheres rurais são muito mais concentradas nessa 

faixa em comparação com os homens rurais. Isso significa que 

praticamente metade (46,9%) das mulheres rurais estavam ocupadas 

produzindo para o próprio consumo e o trabalhando sem remuneração.  

 Conforme vimos anteriormente na tabela 1, mais da metade 

das mulheres rurais são “inativas” (55%). Já a tabela 2 com as ocupações 

traz os dados para a parte da população economicamente ativa ocupada, 

ou seja, trabalhando na semana de referência. Então em 2015, apenas 

45% das mulheres rurais estavam ativas, e destas 95% estavam 

ocupadas, ou seja, 42,75% das mulheres rurais estavam trabalhando no 

período. Já era pouca a porcentagem de mulheres rurais ocupadas, e a 

tabela 2 mostrou que 46,9% destas mulheres trabalham ou para a 

produção própria ou sem remuneração, o que significa que na verdade 

quase metade das mulheres ocupadas na verdade não têm remuneração, 

evidenciando que somente um quarto das mulheres rurais trabalha no 

mercado formal e têm remuneração. Isso revela que praticamente 75% 

das mulheres rurais não tinham autonomia econômica proveniente do seu 

próprio trabalho, o que é um fator de maior vulnerabilidade destas 

mulheres. Reforça-se que essa porcentagem não significa mulheres que 
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não trabalham, mas que exercem funções que não são reconhecidas pela 

sociedade e então não são remuneradas, justamente aquelas ligadas ao 

papel tradicional da mulher.  

 Por fim, apresenta-se os dados da PNAD de 2015 de 

rendimento mensal médio da população: 

 	

Tabela  3 - Rendimento mensal de todas as fontes para população de 10 

anos ou mais segundo sexo e situação censitária - Brasil - 2015 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2015. 
 

 O rendimento mensal médio proveniente de todas as fontes 

(inclui trabalho, benefícios sociais, aposentadoria, entre outros) mostra 

primeiramente que independentemente do local as mulheres recebiam 

menos que os homens em 2015. Esse dado se cruza com o gráfico 3 

exposto anteriormente, em que foi possível perceber que as mulheres 

possuíam maior escolaridade no período. Ou seja, mesmo com maior 

escolaridade, as mulheres ainda possuíam menor renda na média.  

 Além disso, pode-se perceber que os rendimentos em áreas 

urbanas eram maiores que os rendimentos em áreas híbridas e estes 

eram maiores que os rendimentos das áreas rurais. Comparando os dois 

extremos, urbano e rural, o rendimento médio em áreas urbanas era 
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aproximadamente duas vezes maior que o rendimento médio em áreas 

rurais.  

 Observando agora especificamente a situação das mulheres, 

havia pouca diferença entre os rendimentos médios das mulheres em 

áreas urbanas e híbridas. Porém, essa diferença aumenta bruscamente 

em relação às mulheres rurais. As mulheres em áreas rurais tinham um 

rendimento médio de R$ 466,36 reais, 1,6 vezes abaixo do salário mínimo 

vigente na época de R$ 788,00 reais. Ressalta-se que as mulheres rurais 

são a única categoria da tabela com rendimento médio abaixo do salario 

mínimo. 

 Então, conclui-se que em todos os indicadores analisados as 

mulheres rurais estão em desvantagem em relação às mulheres de outras 

áreas e, com exceção dos indicadores de escolaridade, também estão em 

prejuízo em relação aos homens rurais. Isso demonstra que as mulheres 

rurais, de maneira geral, são mais vulneráveis, uma vez que se 

acontecem situações de violência contra elas, têm menos autonomia, 

sobretudo econômica, para enfrentá-las.  

 Contextualizada a situação socioeconômica das mulheres 

rurais no Brasil e como essas condições possivelmente dificultam a saída 

destas mulheres de situações de violência, passa-se à violência contra a 

mulher em si. A subseção as seguir investigará o que se sabe sobre o 

problema da violência contra a mulher em áreas rurais do Brasil.  

  

 

 6.2 A violência contra as mulheres em áreas rurais se esconde 
 

 

 Para melhor contextualizar o problema da violência contra a 

mulher em áreas rurais, é interessante um olhar para os dados sobre a 

violência: Qual a distribuição da violência contra a mulher no território? 

Quais os tipos e a frequência da violência ocorrida? Como as mulheres 

reagem às agressões? Quais redes sociais ou instituições as mulheres 

buscam? Quais são as características sociais, demográficas e 
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econômicas das mulheres afetadas? E dos agressores? Essas são 

apenas algumas perguntas que surgem ao se pensar no problema da 

violência contra a mulher e para as quais existem algumas respostas para 

as mulheres urbanas no Brasil.  

Vera Soares do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 

para a Mulher (SOARES, 2017) publicou um documento em que afirma 

que os problemas relacionados a gênero em geral têm falta de visibilidade 

estatística, que seria por sua vez consequência da falta de um viés de 

gênero dos produtores de estatística. Para Soares (2017), isso significa ir 

além de desagregar dados por sexo, mas interpretá-los à luz das 

desigualdades estruturais entre os gêneros. Além de colocar o problema 

em pauta, os indicadores são relevantes para saber como a situação das 

mulheres avança à medida que políticas públicas são implementadas para 

ajustar ou mudar essas políticas (SOARES, 2017). 

Se ainda há problemas na construção, coleta, sistematização e 

frequência de indicadores para a violência contra a mulher em geral, as 

fontes de dados que existem sugerem grande invisibilidade das mulheres 

rurais. Isso ocorre ora por amostras que não as contemplam, seja por 

pesquisas que não dividem seus achados no território, ou bases de dados 

de serviços públicos às quais as mulheres rurais simplesmente não 

chegam. Para elucidar esse ponto, pretende-se apresentar as principais 

pesquisas de abrangência nacional sobre violência contra a mulher no 

Brasil, revelando a invisibilidade das mulheres rurais nas mesmas. Em um 

segundo momento, intenciona-se evidenciar as bases de dados 

governamentais que abordam a violência contra a mulher e a falta de 

acesso a dados por zonas rural/urbana. E por fim, serão apontadas as 

poucas pesquisas que caminharam no sentido de dar visibilidade às 

mulheres rurais e quais são os seus resultados e limites.  

 Algumas pesquisas nacionais de violência contra a mulher 

encontradas foram: A Pesquisa Nacional de Vitimização, A Pesquisa de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o Mapa da Violência – 

Homicídio de Mulheres no Brasil e o suplemento de vitimização da 

Pesquisa Raça e Gênero Retratos da Desigualdade.  
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 A Pesquisa Nacional de Vitimização foi realizada pela 

Secretaria Nacional de Segurança Pública em parceria com a DataFolha e 

o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (2013). Para 

essa pesquisa, a amostra foi composta por mulheres com 16 anos ou 

mais que moram em zonas urbanas de municípios com 15 mil habitantes 

ou mais (DATAFOLHA;CRISP;SENASP, 2013). Como diz a seleção da 

amostra, a pesquisa não compreende mulheres que residem em zonas 

rurais e, portanto, não possui dados para esse grupo. 

 Já a Pesquisa de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher foi feita pelo DataSenado (2013). A amostra dessa pesquisa foi de 

mulheres com 16 anos ou mais que moram no Brasil, com acesso a 

telefone fixo, não havendo especificação da amostra por zona 

(DATASENADO, 2013). Não há no relatório da pesquisa dados que 

mostrem a situação das mulheres de zonas rurais especificamente. 

 O Mapa da Violência, em edição específica sobre homicídios de 

mulheres (WAISELFISZ, 2013) é uma pesquisa secundária que reúne 

dados de diferentes fontes governamentais (IBGE, SUS, SINAN, dentre 

outros). Não tem na pesquisa nenhuma especificação de área rural. 

Porém, um dado interessante apresentado é o ordenamento de 

municípios com maiores taxas de homicídio de mulheres não constam 

capitais nos cem (100) primeiros, mas representam pouco do total de 

homicídios de mulheres (WAISELFISZ, 2013). Isto não acontece para 

homicídios de homes, em que as capitais estão presentes nos cem (100) 

primeiros com as maiores taxas de homicídio e representam parcela 

grande do total. Isso pode ser indicativo que, para o caso de violência 

contra a mulher, a urbanização não é necessariamente correlacionada 

positivamente (quanto maior a urbanização, maior a violência).  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realiza um 

estudo chamado Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, que 

lançou sua última edição em 2017 com um retrato longitudinal de 20 anos 

dos dados. Em relação à violência contra a mulher, na quarta edição, de 

2011, foi adicionada uma seção sobre vitimização (IPEA, 2011), sendo 

essa seção um compilado do Suplemento de Vitimização e Acesso a 

Justiça que foi realizado pela Pesquisa Nacional por Amostras de 
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Domicílios (PNAD) em 2009. Como foi um suplemento pontual, não há 

série histórica. Além disso, o estudo não traz diferenciações dos dados 

para áreas urbanas e rurais, apesar de os dados primários utilizados da 

PNAD conterem na amostra mulheres de áreas urbanas e rurais.  

Em 2011, foi realizado um diagnóstico regional promovido pela 

Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher do Mercosul sobre os 

indicadores existentes na região em questão de violência doméstica. Esse 

estudo mostrou, sobretudo, quais os sistemas de informação disponíveis 

nos países do Mercosul para a produção de indicadores de violência 

doméstica. Foi apontado que o Disque 180, cujo registro é feito e 

atualizado pela SPM e o encaminhamento dado à demanda também 

consta no sistema. Essa base de dados foi considerada pelo diagnóstico 

como boa porque a Central de Atendimento à mulher é “a única fonte de 

dados de abrangência nacional sobre a violência contra a mulher” 

(MERCOSUL, 2011). 

 O Disque-180 é uma base de dados da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres e mostra a violência contra a mulher daquelas mulheres 

que buscam a Central de Atendimento. Ou seja, primeiramente há de se 

destacar que muitas mulheres não buscam a central de atendimento ou 

quaisquer serviços do poder público. Isso por si só significa que os dados 

do Disque-180 não são generalizáveis para a situação da violência contra 

a mulher no país, em quaisquer contextos de domicílio.  

 Além disso, especificamente para mulheres rurais o Disque-180 

disponibilizou dados que mostraram a realidade das mulheres rurais que 

buscaram o serviço em 2008, via relatório da Vanderléia Daron (2009). 

Entretanto, é importante destacar que os relatórios periódicos do Disque-

180 não contemplam esses dados de mulheres rurais. Ou seja, os dados 

divulgados nesses relatórios são sempre gerais e não mostram a divisão 

dos dados por zonas rurais e urbanas. Interessante notar que relatórios 

recentes citam o aumento de registros provenientes da zona rural pelo 

Disque-180, mas mesmo assim não disponibiliza os dados específicos 

sobre essa zona. O Balanço do primeiro semestre de 2015, por exemplo, 

evidencia que houve um aumento de pessoas em zona rural atendidas 

pela Central de Atendimento em relação ao ano anterior e que, no período 
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abordado pelo relatório, 10,29% dos registros da Central de Atendimento 

são de zona rural. 

O estudo do Mercosul (2011) também releva o Cadastro Único 

para Programas Sociais do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS). Essa base de dados foi levantada por incluir 

informações sobre mulheres abrigadas e atendidas por serviços voltados 

para mulheres em situação de violência (MERCOSUL, 2011). O 

diagnóstico ressalta, contudo, a desarticulação entre o CadÚnico e o 

Disque-180. Os dados do CadÚnico são sigilosos e não foram 

encontrados estudos que mostrem os dados dessa base de dados sobre 

serviços voltados para mulheres em situação de violência e abrigamento. 

Na área da saúde, há uma base de dados importante como 

fonte de informações sobre a violência doméstica no Brasil, que é o 

Sistema VIVA Contínuo, apontado pelo diagnóstico (MERCOSUL, 2011). 

Esse sistema, embasado por pela Lei 10778/2003 13 , determina a 

obrigatoriedade dos prestadores de serviços de saúde públicos ou 

privados realizarem uma notificação nos casos de mulheres em situação 

de violência atendidas pelo estabelecimento. Essa notificação inclui 

informações colhidas quando pacientes que sofreram violência passam 

por serviços de saúde sobre tipo de violência sofrida, perfil das vítimas, 

local da ocorrência e informações sobre agressores. Quanto à 

desagregação dos dados por zona, as fichas incluem zona (urbana, rural, 

periurbana ou sem informação), mas os relatórios incluem essa 

informação para a quantidade de pacientes em cada zona. Isso significa 

que nos relatórios pode-se saber qual a quantidade absoluta e relativa de 

mulheres de áreas rurais em situação de violência que passaram pelos 

serviços de saúde, mas não há a caracterização da violência pela zona de 

ocorrência (tipo de violência, meio de agressão, local de agressão, 

repetição, etc). 

																																																								

13 BRASIL. Presidência da República. Lei no 10.778, de 24 de Novembro de 
2003.  Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de 
violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou 
privados. Diário Oficial da União. 25.11.2003. 
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O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) também 

consta no diagnóstico do Mercosul (2011), e consiste em dados coletados 

nas certidões de registro de óbito. Segundo o diagnóstico (MERCOSUL, 

2011), é a base de dados sobre o assunto mais abrangente, pela 

obrigatoriedade do registro de óbito. Essa base não permite saber sobre 

causas da violência ou relações entre vítima e agressor, mas é uma fonte 

de informações sobre o local e natureza dos feminicídios. 

O diagnóstico do Mercosul (2011) aponta também para a 

fragilidade de sistemas de dados do poder judiciário e de registros da 

segurança pública relacionados a violência doméstica. No poder judiciário, 

existe apenas uma proposta para o Cadastro de Violência Doméstica e 

Familiar. E no quesito segurança não há base nacional integrada e sendo 

a segurança pública atribuição estadual há muita heterogeneidade em 

termos de dados disponíveis e abrangência (MERCOSUL, 2011). 

A Secretaria de Politica para as Mulheres realizou um esforço 

de sistematização e publicização em relatório de dados referentes aos 

atendimentos do Disque-180 de 2008 sobre mulheres do campo e da 

floresta. Daron (2009) apresenta que 4,7% dos registros daquele ano 

foram de mulheres de áreas rurais, denotando uma possível 

subnotificação. Dessas mulheres do campo e da floresta que buscaram a 

central de atendimento, 93,7% relataram que a violência sofrida fora 

doméstica e familiar, em que 72,7% das mulheres foram agredidas pelo 

cônjuge. Em relação aos tipos de violência, destacaram-se a violência 

física (64,1%) e a violência psicológica (23,7%). Também é importante 

destacar que mais da metade das mulheres (55,5%) sofreram lesão 

corporal leve e 21,9% sofreram ameaças. A frequência que essas 

mulheres relataram sofrer violência é assustadora, sendo que 64,6% das 

mulheres afirmaram sofrer violência diariamente e 17,3% semanalmente. 

Por fim, é necessário salientar que 54,8% das mulheres afirmaram 

depender financeiramente do agressor (DARON, 2009), dado que reafirma 

os dados iniciais que foram apresentados na subseção anterior (2.1) e 

sugere maior dificuldade de sair de uma situação de violência. 

Em 2008, houve outra iniciativa de dar mais forma ao problema 

com levantamento de indicadores. Este foi a partir de uma pesquisa 
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primária realizada pela Secretaria das Mulheres Trabalhadoras Rurais da 

CONTAG, na quarta (4º) Plenária das Mulheres Trabalhadoras Rurais 

para se identificar nesse grupo dados sobre violência contra as mulheres 

(PIMENTA et al., [200-]). Foi encontrado que 55,2% das 529 mulheres que 

participaram da pesquisa sofreram violência doméstica. 63,6% destas 

mulheres sofreram violência do companheiro. Dentre os diferentes tipos 

de violência sofrida, destaca-se a frequência que aparece a violência 

psicológica, presente em 73,4% dos casos, seguida da violência física 

(51,9% dos casos) e moral (51,5%). Também é interessante ressaltar que 

das mulheres que sofreram violência, 32,5% delas conversaram com 

familiares, 28,6% não expuseram sua situação para ninguém, e apenas 

3,5% procurou o Sindicato de Trabalhadores Rurais e 2,9% ligaram para o 

Disque-180 (PIMENTA et al., [200-]), o que corrobora a ideia de que o 

Disque 180 ainda possui dados bastante subestimados. 

 Em 2013, foi publicada nova pesquisa focada em mulheres 

do campo e da floresta, realizada na Marcha de Margaridas de 2011 pelo 

IPEA, (2013). Alguns resultados do estudo sobre violência são que 58% 

das mulheres afirmaram ter sofrido violência psicológica/moral, e 35% 

destas relataram ter sofrido violência moral ou psicológica foram 

agredidas pelos seus cônjuges/companheiros, e 39% destas mulheres 

sofreram caladas. Além disso, 27% das entrevistadas declararam ter 

sofrido violência física, em que destas 58% afirmaram terem sido 

agredidas pelos cônjuges/companheiros e 29% destas mulheres sofreram 

caladas. Destaca-se também que 56% das mulheres entrevistadas 

sofreram violência institucional, na ocasião de recorrer a serviços públicos 

e/ou direitos, sendo que 58,2% destas mulheres se sentiram 

desrespeitadas por funcionários ligados à saúde. Desta pesquisa 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2013), além da 

frequência alarmante em que a violência faz parte da vida das mulheres 

do campo e da floresta, se destaca que a reação mais frequente 

independentemente do tipo de violência sofrida é sofrer calada, o que 

unido à alta parcela de mulheres que sofreram violência institucional 

sugere que, além da dificuldade de acesso aos serviços públicos, 

sobretudo para mulheres em situação de violência (distância, dependência 
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do agressor etc.), não há uma relação de confiança dessas mulheres em 

relação às instituições públicas. 

 Tendo em vista as produções específicas que abordaram a 

violência contra a mulher em áreas rurais, notou-se que a única fonte de 

dados que tem periodicidade é o Disque-180. Porém, dado que somente 

em 2008 foram divulgados os dados do Disque-180 com a distinção entre 

mulheres rurais e urbanas e pensando na provável mudança dos dados 

desde então com o aumento de registros oriundos da zona rural, solicitou-

se via lei de acesso à informação os dados mais recentes da Central de 

Atendimento mostrando informações de violência em zona rural. Entende-

se que esses dados dependem da busca do serviço da central de 

atendimento pelas mulheres em situação de violência e, por isso, podem 

ser maiores em locais onde há maior divulgação e utilização do serviço, 

não significando necessariamente que onde há mais registros, ocorre 

mais violência. Porém, sendo a única fonte de informativa com amplitude 

para o Brasil e com uma série histórica, optou-se por utilizá-los para 

esboçar o que o governo federal recebe de denúncias de violência contra 

a mulher em áreas rurais. Assim, o gráfico a seguir mostra a evolução das 

denúncias recebidas pela central do ano de 2009 ao ano de 2016: 

 

Gráfico 4 – Evolução dos relatos de violência contra a mulher em áreas 
rurais recebidos pelo Disque-180 - Brasil - 2009-2016 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SPM, disponibilizados via Lei de 

acesso à informação (SIC, 2017). 

 

 Nota-se que houve um salto muito grande de 2009 a 2010 em 

relação ao uso do Disque-180 pelas mulheres rurais. Isso pode estar 

relacionado com o esforço realizado pelo Fórum Nacional de Políticas de 

Enfrentamento à Violência contra Mulheres da Floresta e do Campo cuja 

atuação deslancha ao longo do ano de 2009 para interiorizar as 

informações sobre o que é violência contra a mulher e quais os direitos e 

mecanismos disponíveis para as mulheres em situação de violência14. A 

seguir, há uma queda e uma relativa estabilização do número de 

denúncias até o ano de 2014, quando se inicia novamente uma tendência 

de aumento no número das denúncias recebidas pela central de 

atendimento. Esse novo aumento pode ser fruto das ações das Unidades 

Móveis, que foram entregues aos estados em 2013, conforme 

apresentado na seção 2.2. 

 Além da evolução da quantidade de denúncias em todas as 

áreas rurais do território brasileiro, tem-se a seguir as denúncias de 

acordo com a unidade da federação das mulheres que as realizaram. 

 

																																																								
14 Ver mais na seção 2.2. 
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Tabela  4 – Evolução dos relatos de violência contra a mulher em áreas 
rurais recebidas pelo Disque-180 segundo UF - Brasil - 2009-2016 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SPM, disponibilizados via Lei de 
acesso à informação (SIC, 2017). 
 
 A partir dessa tabela, pode-se perceber primeiramente que os 

movimentos de aumento e decaída das denúncias ao longo do período foi 

bastante parecida nos estados com a tendência geral. Além disso, há 

indícios de que uma diferente distribuição dessas denúncias ao longo do 

território, sendo que os estados Bahia e Minas Gerais, seguidos de São 

Paulo e Rio de Janeiro, foram os estados que apresentaram maiores 

números de denúncias. É importante destacar que os números aqui 

apresentados são absolutos, então não está se levando em consideração 

o total de habitantes. E também que os estados com maiores denúncias 

podem ter números altos devido às políticas públicas desenvolvidas nos 

mesmos, ou até da diferença de informação ou de vontade e possibilidade 

de denunciar das mulheres em diferentes estados. 

 O próximo gráfico mostra o recorte dos tipos de violência 

relatados no ano de 2016: 
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Gráfico 5 - Relatos de violência contra a mulher em áreas rurais recebidas 
pelo Disque-180 segundo tipo de violência - Brasil - 2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SPM, disponibilizados via Lei de 
acesso à informação (SIC, 2017). 
 
 O gráfico de pizza demonstra que em 2016 mais da metade, 

54%, dos casos de violência contra mulheres em áreas rurais 

denunciados foram de violência física. Isso significa, de acordo com a Lei 

Maria da Penha que a maioria dos casos em áreas rurais são do tipo que 

atingem a “integridade ou saúde corporal” (BRASIL, 2006) das mulheres. 

A violência psicológica também representou parcela importante das 

denúncias, 28%, e se traduz em ações que geram danos emocionais ou 

psicológicos na mulher agredida, o que pode ser desde práticas de 

manipulação até comportamentos de humilhação (BRASIL, 2006). 

 Também é importante perceber a frequência das agressões a 

que são submetidas as mulheres em áreas rurais: 
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Gráfico 6 - Relatos de violência contra a mulher em áreas rurais recebidos 
pelo Disque-180 segundo frequência de agressão - Brasil - 2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SPM, disponibilizados via Lei de 
acesso à informação (SIC, 2017). 
 
 Primeiramente, é importante ressaltar que parte significativa 

dos relatos não informaram a frequência de agressão, 34%. Porém, tendo 

como total as mulheres que informaram esse dado, 39% das mulheres 

relataram sofrer agressão todos os dias e 33% das mulheres disseram 

que a agressão ocorre algumas vezes na semana. Ou seja, em 72% dos 

casos que informaram a frequência da agressão, a mesma ocorria com 

alta periodicidade. 

 Além disso, os dados informam qual era a relação dos 

agressores com as mulheres que relataram sofrer violência:  
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Gráfico 7 - Relatos de violência contra a mulher em áreas rurais segundo 
relação da mulher com o agressor - Brasil - 2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SPM, disponibilizados via Lei de 
acesso à informação (SIC, 2017). 
 

 Muitos dos relatos mostraram relações que não tinham 

individualmente grande relevância, que estão representadas no gráfico 

como “outros”. Mas a maior incidência de agressores em 2016 eram 

companheiros, ex-companheiros ou cônjuges das mulheres em situação 

de violência, que juntos totalizam quase metade dos relatos, 49%. Ou 

seja, a maior parte da violência era doméstica.  

 Enfim, esses dados, apesar de provavelmente serem 

subdimensionados, por dependerem da busca das mulheres e não de 

uma busca ativa ou de uma pesquisa amostral, nos mostram que a 

violência contra as mulheres rurais no Brasil existe e ocorre em todos os 

estados, preponderantemente nas formas de violência física e psicológica, 

sendo em geral cometida por parceiros ou ex-parceiros com alta 

frequência de ocorrência. 

 Os dados disponíveis para a violência contra a mulher em 

áreas rurais se mostraram frágeis, quase inexistentes e quando existentes 

pontuais, não abrangentes do território brasileiro e subdimensionados.  

 Como os dados são frágeis, se torna necessário conhecer 

melhor sobre a realidade das mulheres em áreas rurais e como 

determinados elementos podem influenciar sua dificuldade em sair de 
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situações de violência. Assim, a partir do estudo de campo a seguir, se 

pretende detalhar um caso específico, o do Programa de Unidades Móveis 

em Pernambuco, para compreender como funciona esse programa 

voltado especificamente para as mulheres em áreas rurais e em um 

segundo momento ter acesso às mulheres de áreas rurais, podendo 

analisar suas estratégias e dificuldades para sair de situações de 

violência. 
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7 O estudo de caso de Pernambuco 

 
 

Conforme se detalhou no capítulo metodológico15, a escolha 

pelo estudo de caso visou entender em maior profundidade tanto o 

Programa de Unidades Móveis, quanto as diferentes dimensões que 

impactam a saída de mulheres em áreas rurais de situações de violência. 

Assim, o estudo de caso foi realizado no estado de Pernambuco, 

acompanhando duas ações de uma Unidade Móvel da Secretaria da 

Mulher do governo estadual de Pernambuco. A seguir, se detalhará 

elementos contextuais deste estado para que se possa adentrar a 

realidade do campo. A seguir, se apresentará o histórico do Programa de 

Unidades Móveis no estado de Pernambuco, através da reconstituição 

pelas entrevistas realizadas. Por fim, essa seção mostrará as etapas e 

atores envolvidos no fluxo de implementação do programa, analisando em 

cada etapa desafios e estratégias implementadas pelos atores. 

 
	

7.1 Contextualização 
 

 

A população de Pernambuco verificada no último Censo 

demográfico (IBGE, 2010) era de 8.796.448 pessoas em 2010. Desse 

total, 7.052.210 residiam em áreas urbanas, representando 80,2% da 

população estadual. Assim, 1.744.238 pessoas em 2010 viviam em 

domicílios situados em áreas rurais, correspondendo a 19,8% da 

população. Também de acordo com os dados do Censo de 2010 (IBGE, 

2010), 559.032 pessoas residentes em áreas rurais e 818.537 em áreas 

urbanas estavam em situação de extrema pobreza. Isso significa que 32% 

da população em áreas rurais e 11,6% da população em áreas urbanas 

estavam em situação de extrema pobreza.  
																																																								
15 Ver seção 4. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano do estado em 2010 foi 

de 0,673, o que o coloca em 18º no ranking nacional (PNUD;IPEA;FJP, 

2017). Isso significa que Pernambuco está classificado em uma faixa de 

IDH médio. A situação do estado não foi sempre assim, sendo que em 

2000 apresentava IDH de 0,544, classificado na faixa de IDH baixo. As 

notas do índice em 2010 podem ser desagregadas nas três categorias 

renda, longevidade e educação. Pernambuco obteve IDH 0,673 em renda, 

0,789 em longevidade e 0,574 em educação, evidenciando que o ponto 

mais fraco do índice é educação. 

Em relação à população em situação de pobreza, é possível 

olhar para os dados do Ministério de Desenvolvimento Social sobre o 

Bolsa Família. Em setembro de 2017, 1.121.854 famílias foram 

beneficiárias, com o valor total repassado no mês foi de R$ 

198.182.595,00 (BRASIL, 2017a).  

O estado de Pernambuco é dividido em cento e oitenta e quatro 

(184) municípios e o distrito estadual de Fernando de Noronha. Esses 

municípios são agrupados em doze regiões de desenvolvimento. São elas 

uma Região Metropolitana, três matas, três agrestes e seis sertões. O 

gráfico abaixo retrata essa divisão, muito utilizada para a formulação e 

implementação de políticas públicas estaduais.  

 

Figura 12 - As regiões de desenvolvimento de Pernambuco - 2017 

 
Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2017. 
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Essa divisão é relevante porque o governo estadual vem 

utilizando as Regiões de Desenvolvimento como estratégia de 

interiorização das políticas públicas desde 1999. De acordo com Suely 

Maciel, as regiões passam a ser “unidades de planejamento para o 

processo de desconcentração econômico-social do território 

pernambucano e o estímulo ao desenvolvimento local” (MACIEL, 2006, 

p.14), dentro do âmbito do Programa Governo nos Municípios. As regiões 

são utilizadas hoje como unidades de planejamento também em outras 

áreas, como no caso da Secretaria da Mulher de Pernambuco, conforme 

será retratado posteriormente.  

O governo estadual de Pernambuco na ocasião deste estudo, 

era presidido desde 2015 pelo governador Paulo Henrique Saraiva 

Câmara, do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Caracteriza-se como um 

governo de continuidade, sendo Paulo Câmara sucessor de Eduardo 

Campos, cujos mandatos foram de 2007 até 2014, concluídos no último 

ano por João Lyra, em razão de sua renúncia para se candidatar à 

presidência.  

A Secretaria da Mulher foi criada no primeiro mandato do ex-

governador Eduardo Campos em 2007, como Secretaria Especial da 

Mulher16. Depois foi alterada no segundo mandato do Eduardo Campos 

em 2011 para Secretaria da Mulher 17 . A Secretaria da Mulher foi 

comandada pela ex-secretária Cristina Buarque durante os dois mandatos 

de Eduardo Campos e assumida pela secretária Sílvia Cordeiro na gestão 

de Paulo Câmara. 

A Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher/PE) 

funciona com uma estrutura dividida em: gabinete, secretaria executiva, 

duas diretorias e três gerências. As diretorias se dividem em: Diretoria 

Geral de Enfrentamento à Violência de Gênero e Diretoria de 

																																																								
16 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Lei nº 13.205, de 19 de Janeiro 
de 2007. Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo, e dá 
outras providências. Alepe Legis. 19.01.2007. 
17 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Lei nº 14.264, de 6 de Janeiro 
de 2011. Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo, e dá 
outras providências. Alepe Legis. 06.01.2011. 
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Planejamento e Gestão. Já as gerências são: Gerência de Formação em 

Gênero, Gerência de Fortalecimento Sociopolítico das Mulheres e 

Gerência de Articulação e Interiorização das Ações de Gênero.  

Em relação às mulheres rurais, o estado do Pernambuco 

realizou de forma inédita no país um Plano Estadual de Políticas Públicas 

para as Mulheres Rurais em 2010.  O Plano considera mulheres rurais: 

 

(...) todas as maiores de 16 anos, residentes dos 
municípios com menos de 25 mil habitantes, e além das 
mulheres dos municípios com 25 habitantes e mais, 
consideradas pelo IBGE como rurais (...). (GOVERNO DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO, 2010, p.11-12) 

 

Além disso, no plano há a divisão do estado de Pernambuco 

em 4 grandes regiões, que agrupam as 12 regiões de desenvolvimento 

citadas anteriormente. As grandes regiões são: Região Canavieira e 

Litoral, Agrestes, Sertões Irrigados e Sertões Secos. A diferença principal 

das regiões está na característica física da terra, uma vez que isso 

influencia a situação socioeconômica das mulheres e sua organização.  

De forma resumida, a Região Canavieira e Litoral é das quatro 

regiões a com maiores oportunidades de trabalho e renda, além da maior 

disponibilidade de serviços públicos. Apesar disso, as mulheres rurais têm 

ainda desigual acesso a essa realidade. Em relação às áreas rurais, a 

exploração histórica dos canaviais ainda se faz presente, com a 

predominância de latifúndios. No entanto, nessa região estão mais 

presentes as organizações de mulheres (GOVERNO DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO, 2010).  

A Região dos Agrestes reúne a maior parte das mulheres rurais 

do estado. É uma região com predominância de terras de pequeno e 

médio porte. Configura-se como uma região de maior dificuldade tanto do 

acesso à água, quanto da produção agrícola devido ao relevo acidentado. 

Também é nessa região que se situa o maior polo têxtil do estado. De 

acordo com o plano, nessa região as mulheres sofrem muita opressão da 

vida pública e produtiva, sendo menor a sua participação em organizações 

de mulheres (GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2010). 
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Também nessa região há comunidades indígenas, mas sobretudo muitas 

comunidades quilombolas. O campo desta dissertação foi realizado nesta 

grande região, no qual se entrará em maior detalhe posteriormente. 

Seguindo para o interior do estado, há a Região dos Sertões 

Irrigados, cuja produção se caracteriza pela fruticultura irrigada. Essa 

atividade permitiu uma melhoria das características socioeconômicas da 

população dessa região. Além dessa atividade, também se faz a presente 

a pesca no Rio São Francisco. O Rio São Francisco é determinador nessa 

área, sendo que a população próxima do rio tem maior acesso à água 

para consumo próprio e para as atividades produtivas e as populações 

mais distantes sofrem com a falta da água. Nessa região, há forte 

presença de comunidades indígenas. Importante destacar que as 

mulheres dessa região sofrem também com problemas de exploração 

sexual devido à realização de grandes obras no rio. Em relação à sua 

organização, estão intermediárias em relação às duas regiões 

anteriormente citadas (GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 

2010).  

Por fim, a Região dos Sertões Secos é baseada na 

agropecuária e na agricultura de subsistência. O acesso à água é mais 

difícil nessa região do que nas demais e a terra sofre um processo de 

desertificação. Também é mais complicado o acesso às localidades, 

sendo a região com infraestrutura viária mais frágil. É nessa região que 

existe maior concentração comunidades quilombolas. Apesar das piores 

condições socioeconômicas, nessa região as mulheres estão mais 

organizadas historicamente, com organizações locais tanto voltadas para 

a convivência no Semiárido, quanto para o empoderamento das mulheres 

da região (GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2010).  

Então, o plano organiza a atuação de acordo com a divisão do 

território nessas grandes regiões, atingindo as mulheres rurais em cinco 

eixos prioritários: relação a mulher com a sociedade, relação da mulher 

com a natureza, relação da mulher com o poder, relação da mulher com o 

desenvolvimento e relação do Estado com as mulheres rurais. São quatro 

eixos de atuação que envolvem diferentes ações e políticas públicas 
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voltadas para as mulheres rurais durante o período de 2010 a  2019 

(GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2010).  

No primeiro eixo, relação da mulher com a sociedade, está 

localizada a temática da violência contra a mulher. Na época de 

elaboração desse plano, ainda não existiam as Unidades Móveis. Ao largo 

disso, o plano previa diferentes ações, como cursos de promotoras legais 

populares nos municípios, qualificação nas delegacias comuns, apoio aos 

organismos municipais para implementar centros especializados, 

implantar delegacias especializadas da mulher, realizar campanhas, 

divulgar o Disque-Denúncia, dentre outros. 

O plano não foi atualizado desde 2010 de maneira integral e 

pública, porém internamente o seu monitoramento continua sendo 

realizado pela SecMulher. A Comissão Permanente de Mulheres Rurais 

do Estado de Pernambuco (CPMR-PE) foi regularizada no ano seguinte, 

em 2011, apesar de existir desde 2008 (GOVERNO DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO, 2017). De acordo com uma gestora entrevistada (G2, 

2017), “(...)o governo do estado instituiu essa comissão de fato e de direito 

que era pra legitimar esse documento [o plano] que havia sido entregue”. 

Instituiu-se então uma comissão, com sete representações do poder 

público estadual e dezesseis representantes da sociedade civil, para 

monitorar e cobrar as ações desse plano estadual.  

Apesar de as Unidades Móveis não terem sido incluídas no 

Plano, elas se inserem na estratégia de enfrentamento à violência como 

um veículo para realizar parte das ações previstas pelo plano. Na próxima 

subseção, se mostrará o histórico do Programa de Unidades Móveis no 

estado de Pernambuco desde o recebimento das unidades do Governo 

Federal. 
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7.2 Histórico do Programa de Unidades Móveis 
 

 

As duas Unidades Móveis foram entregues a Pernambuco em 

2013 e sua atuação começou de fato em 2014. A ideia das Unidades 

Móveis no estado de Pernambuco é realizar rodas de conversa com 

mulheres rurais para informá-las sobre seus direitos em geral e sobre a 

violência contra a mulher em específico, incluindo os diferentes tipos de 

violência e quais os serviços disponíveis para encontrar ajuda. Além disso, 

se propõe que a Unidade Móvel realize atendimentos iniciais no momento 

da ação, sendo a estrutura do ônibus prevista para isso, com salas de 

atendimento, com mesas, cadeiras, luz e tomadas para computadores. 

Desde a entrega das Unidades Móveis até a sua efetiva 

circulação houve impedimentos, conforme explica uma assessora da 

SecMulher (G3): 

 

(...) a gente teve várias dificuldades. Mas aí são coisas 
administrativas, o tempo que a gente passou com a 
Unidade parada foi por conta de erro de documentação 
entre o governo federal e o governo estadual, mas se 
resolveu. Quando a gente começou, começou de uma 
forma meio que experimental. A gente priorizou estar 
fazendo municípios que estivessem mais próximos da 
Região Metropolitana. (G3, 2017) 

 

Ou seja, em 2014 se iniciou de fato a atuação das Unidades 

Móveis em Pernambuco, incialmente mais próximo à sede da SecMulher 

de Recife como um piloto do programa. A partir do piloto e com o ganho 

de experiência da secretaria, foram sendo realizadas modificações. 

Inicialmente, a secretaria contava com seis motoristas para as unidades 

móveis. Esses motoristas se revezavam e se deslocavam até as regiões 

junto com duas técnicas ou gestoras da SecMulher, uma de apoio para as 

atividades e uma responsável pela realização da roda de conversa. Além 

disso, o convite para a roda de conversa era sobre violência contra a 

mulher.  
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Quanto aos motoristas, se percebeu que não eram necessários 

seis, reduzindo para quatro o quadro de motoristas das Unidades, também 

em um contexto de redução de gastos gerado pelo contingenciamento 

geral que o estado está passando. 

Além disso, outra mudança realizada desde seu início foi 

quanto ao convite para a roda de conversa, que era sobre violência contra 

a mulher, mas não deu bons resultados. Nas palavras de uma assessora 

da SecMulher (G3): 

 

Isso foi uma coisa que a gente percebeu no início, que 
ficava esvaziado. Então era assim como se quem fosse 
participar não, não vou porque eu sofro violência, né. E aí 
foi quando a gente percebeu e fez essa mudança. (G3, 
2017) 
 

Então havia o esvaziamento das rodas por receio das próprias 

mulheres que ou não se identificavam como parte da discussão sobre 

violência contra a mulher, ou tinham medo de participar e serem 

estigmatizadas na comunidade como mulheres em situação de violência. 

Além disso, os homens das comunidades também dificultavam o 

acontecimento das rodas de conversa quando o convite era feito dessa 

forma. Como relatou uma gerente da secretaria (G2): 
 

Foi uma experiência piloto, aqui em Goiana mesmo, em 
uma colônia de pesca, o moço disse, aqui não entra! 
Disse assim mesmo, assim, não entra! (G2, 2017) 

 

Percebeu-se então que era necessário adotar outra estratégia 

para conseguir mais adesão nas ações das Unidades Móveis. Dessa 

forma, o convite mudou para uma roda de conversa sobre direitos das 

mulheres em geral.	 	 Nas entrevistas com as mulheres que estiveram 

presentes nas rodas de conversa, percebeu-se que a maioria delas não 

sabia o conteúdo específico da roda, sendo elas atraídas pelo tema de 

direitos das mulheres, conforme ilustra a seguinte fala da entrevistada E5: 
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Não, é porque ele falou assim que era uma palestra e 
como que é? Do direito da mulher. Aí eu pensava que era 
coisa assim pra falar da saúde, não sabia que era sobre 
esse negócio da Maria da Penha, essas coisas assim. 
Mas eu gostei. (E5, 2017) 

 

Outra mudança desde o começo da implementação do 

programa foi devido à constatação de que muitas mulheres que 

participavam das rodas de conversa levavam crianças. A solução adotada, 

segundo assessora da secretaria foi (G3): 

 

(...) a gente se articulou com algumas parcerias e 
conseguiu mesinha e cadeirinha. Aí que que a gente faz, 
a gente sempre está levando desenhos impressos bem 
próximos, com imagens de agricultor, infantil. E a gente 
passou também a solicitar par o município uma 
educadora. E aí no momento que as mães estão lá as 
crianças estão próximas, mas pelo menos não estão 
participando da conversa porque às vezes elas 
atrapalham, né? E às vezes surge algum assunto que não 
é interessante para criança ouvir. (G3, 2017) 
 

Por fim, outro ajuste realizado pela SecMulher foi quanto ao 

deslocamento da equipe da secretaria até as comunidades. Anteriormente 

duas técnicas e/ou gestoras de Recife acompanhavam todas as ações. No 

entanto, essa logística era muito custosa e muitas vezes a secretaria 

acabava dependendo da ajuda de parceiros governamentais ou da 

sociedade civil para conseguirem alimentação e estadia quando eram 

ações mais distantes da sede. Além disso, as duas pessoas faziam falta 

em Recife para cuidar do restante do trabalho da secretaria.  

A secretaria já possuía na Gerência de Articulação e 

Interiorização das Ações de Gênero os quadros das Coordenadoras 

Regionais desde 2013, que eram servidoras contratadas para cuidar cada 

uma de uma das 19 microrregiões do estado de Pernambuco. Então, 

decidiram adicionar a atribuição da realização das rodas de conversa a 

essas coordenadoras, que já ficavam usualmente na região e não 

precisariam, portanto, se deslocar de Recife. Além disso, pensou-se que 

haveriam ganhos na estratégia, uma vez que essas coordenadoras já 
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estavam mais articuladas com a rede local e poderiam fazer a mobilização 

de maneira mais efetiva. Como relata uma gerente da SecMulher (G2): 

 

No início a gente se deslocava, a equipe daqui, ia o 
apoio para estar cuidando dessa história de entrega de 
material, organização da Unidade, porque a gente 
mesmo que cuida da limpeza, que organiza o material. 
Então saía uma técnica, duas técnicas daqui, uma para 
fazer o apoio e a outra para fazer a roda de diálogo. E já 
existiam as coordenadoras então foi quando se teve a 
ideia de fazer uma pequena formação com essas 
coordenadoras de como ia funcionar a atividade da 
Unidade para a partir daí elas fazerem a roda de 
diálogo. Porque aí (...) a gente tinha menos custos com 
deslocamento e de diária com essas duas técnicas que 
estavam saindo daqui. (G2, 2017) 

  

A partir desse histórico, desde o seu início, o programa das 

Unidades Móveis chegou a 163 municípios com áreas rurais de Setembro 

de 2014 a Agosto de 2017, conforme figura abaixo: 

 

Figura 13 - Ações das Unidades Móveis - Pernambuco - Setembro de 
2014 a Agosto de 2017 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do Anexo B. 

 

Nesses municípios, trezentos e vinte e uma (321) comunidades 

rurais foram atendidas, sendo a grande maioria escolhidas pela Comissão 

Permanente de Mulheres Rurais. O programa teve participação de 10.418 
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mulheres nas rodas de conversa. Destas, apenas cento e cinquenta e sete 

(157) passaram por atendimento psicossocial nas Unidades Móveis. 

Entendendo o histórico do programa e a dimensão de sua 

atuação atual, a próxima subseção detalhará o fluxo de funcionamento do 

mesmo, desde a entrega das unidades pelo Governo Federal até a sua 

implementação nas comunidades rurais.  

 

 

7.3 Fluxo de funcionamento do Programa de Unidades Móveis  
 

 

A atuação das Unidades Móveis envolve diferentes atores em 

seu processo, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 14 - Fluxo de funcionamento do Programa de Unidades 
Móveis – Pernambuco 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para cada ação das Unidades Móveis, existe uma rede de 

atores envolvidos no processo. Primeiramente, o governo federal 

concedeu dois ônibus modificados especificamente para a atuação em 

áreas rurais. Além do equipamento, o governo federal realiza repasses de 
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recursos que podem ser utilizados para a manutenção dos ônibus e para o 

combustível. Em Pernambuco, o valor do repasse do governo federal para 

o governo estadual desde o início do convênio em Setembro de 2014 até 

Agosto de 2017 foi de R$ 405.849,93, valor informado pela SecMulher.  

A seguir, o governo estadual planeja a atuação nas quatro 

grandes regiões do estado, destina recursos financeiros e de equipe para 

a atividade e realiza a manutenção dos equipamentos quando necessário. 

De Setembro de 2014 a Agosto de 2017, o valor da contrapartida do 

governo estadual para o programa foi de R$ 45.094,43, conforme indicado 

pela secretaria. Diferentes áreas do organograma da SecMulher atuam 

em conjunto para isso, se destacando a Diretoria Geral de Enfrentamento 

à Violência de Gênero e a Gerência de Articulação e Interiorização das 

Ações de Gênero. A Diretoria Geral de Enfrentamento à Violência de 

Gênero atua no planejamento das atividades e a Gerência de Articulação 

e Interiorização das Ações de Gênero entra com as coordenadoras 

regionais. Após a fase piloto do programa, a estratégia da SecMulher foi 

de passar em duas comunidades rurais de todos os municípios com 

público de mulheres rurais, que somam o total de cento e oitenta e um 

(181). 

A partir disso, a Comissão Permanente de Mulheres Rurais de 

Pernambuco entra em ação, definindo quais são as duas comunidades 

prioritárias de cada município para a passagem das Unidades Móveis. 

Realizada a definição das comunidades, inicia-se a etapa de definição da 

agenda, realizada pelas coordenadoras regionais da Gerência de 

Articulação e Interiorização das Ações de Gênero junto aos organismos 

municipais de políticas para as mulheres. Quanto a essa fase do 

processo, uma coordenadora regional (G4) relatou que: 

 

Ou se ela está quebrada, se ela está em manutenção, ou 
se ela está com outra agenda, né, entendesse né? 
Porque às vezes ela está com um pneu que precisa ser 
trocado, às vezes uma coisa precisa fazer manutenção, o 
farol precisa, né? (...) Então a gente precisa fazer essa 
costura, o município e a Unidade, tá? E aí a gente está 
com uma Unidade ótima, dá pra ir, mas aí o município 
está em festa, não dá pra receber, entendesse? Ou então 
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o município está tendo um evento de capacitação da 
equipe. Aí a gestora diz, vamos botar pra frente. Aí 
quando a gente bota pra frente, aí a unidade quebra! Aí a 
gente tem que ficar ajustando, né. Enquanto não vai pra 
esse, pode ir pra outro. (G4, 2017) 

 

Ou seja, é um processo que envolve a pactuação das agendas 

dos governos estaduais com aquelas das prefeituras municipais e da 

condição das Unidades Móveis em si. Depois que a agenda é acertada 

entre os atores, passa-se para a fase de mobilização da rede local e das 

mulheres rurais. Primeiramente, as coordenadoras regionais mobilizam a 

rede local, que varia de comunidade a comunidade. O organismo 

municipal de políticas para as mulheres, que é uma exigência para 

participar do programa, é o primeiro ponto de articulação, como relatou 

uma coordenadora regional (G4): 

 

(...) Aí eu vou para os municípios e converso com as 
gestoras municipais, né, se elas tiverem condição e perna 
para fazer a articulação local com as mulheres, beleza. 
Se elas não tiverem condição ou perna, porque às vezes 
a equipe é de uma pessoa só, como gestora municipal, 
não tem carro, não tem transporte para elas estarem 
fazendo isso, né? Tem as limitações políticas 
também...porque aquela comunidade não é uma 
comunidade que o gestor municipal teve muito voto, então 
tem umas coisas assim, que a democracia nos desafia. Aí 
eu também articulo com os parceiros locais, né, quem 
quer que seja os parceiros locais. Uma associação...pra 
fortalecer na articulação. (G4, 2017) 

 

Assim, articula-se com os demais atores da rede local para 

ajudarem na mobilização das mulheres locais, como associações, 

sindicatos, igrejas, movimentos sociais, dependendo de quais atuações 

são fortes em cada município e comunidade. No caso das comunidades 

visitadas, duas lideranças locais que participaram da mobilização faziam 

parte das igrejas locais (E4;E7, 2017) e mobilizaram a rede de mulheres 

dos seus grupos de terço e outros existentes na igreja. 

Além disso, os serviços públicos municipais e locais presentes 

no município, como postos de saúde, escolas, centros de referência de 

assistência social (CRAS) e centros de referência especializados de 
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atendimento social (CREAS) são ativados de acordo com a sua existência 

para avisarem as mulheres das comunidades sobre a agenda da roda de 

conversa e importância da participação. Os atores da rede local, 

geralmente as prefeituras municipais, também utilizam a estratégia de 

comunicação pela rádio comunitária e carros de som.  

Nas entrevistas com as mulheres que participaram das rodas 

de conversa, foi possível notar a importância do carro de som em uma das 

comunidades em que a rádio não funcionava e tampouco havia sinal de 

telefone. Por exemplo, na fala de E6:  

 

Eu fiquei sabendo do ônibus porque eu vi esse ônibus lá 
no [nome do local] ontem e hoje eu estava na escola e 
quando passou essa propaganda. (...) O carro de som, 
foi. Aí eu estava lá, aprontando, larguei da escola e fiquei 
ali aí a diretora da escola, [nome da diretora], ela disse 
diga a [E6] que venha para a palestra! Aí eu me interessei 
e vim. (E6, 2017) 

 

Ou seja, percebe-se que um dos pontos fundamentais para a 

mobilização é a sua descentralização. Quanto mais atores locais 

envolvidos, mais se consegue entender quais as redes importantes em 

determinada comunidade e quais instrumentos utilizar para divulgar a 

ação, porque variam de acordo com o local.  

Importante destacar também que surge um desafio a partir 

dessa descentralização, que é a coordenação entre tantos atores. De 

acordo com as integrantes da SecMulher que lideraram a ação, as ações 

acompanhadas tiverem uma participação menor de mulheres do que o 

normal. Nas entrevistas percebeu-se que o motivo disso foi que o fluxo de 

informação não funcionou como deveria. Isto é, a SecMulher se planejou 

para realizar as ações em duas comunidades, cada uma em um dos dias 

no período da tarde. No entanto, na primeira comunidade se percebeu que 

houve confusão quanto ao horário, com muitas mulheres tendo aparecido 

pela manhã e a ação concretizada à tarde. Na segunda comunidade 

também aconteceu algo parecido, sendo que a liderança da mesma 

relatou que havia recebido a informação de que a ação seria no dia 

anterior, conforme relato da entrevistada: 
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Eu vim aqui hoje porque estava marcada essa reunião pra 
ontem, era 23. Aí as meninas passaram um zap pra mim. 
Até eu fiz a campanha, passei pra todo mundo que estava 
no meu grupo, aí quando foi não veio. (...) Eu nunca tinha 
visto, eu nunca pensei que chegava aqui mesmo. Quando 
eu conheci ontem eu fiquei bem contente, falei vou levar 
muita gente. Eu passei viu, aqui ontem. Tinha muita gente 
aqui esperando. (E7, 2017) 

 

Então, como houve falha de comunicação, as mulheres foram 

mobilizadas para o dia errado. Essa falha gera implicações para além do 

não comparecimento no dia em que a ação realmente foi realizada porque 

pode fazer com que as mulheres que compareceram no dia errado não 

sintam confiança na ação.  

Nessa fase, a coordenadora regional atua também como um 

braço da SecMulher, se articulando com os diferentes atores envolvidos 

na comunidade para firmar parcerias quando são necessárias para além 

da mobilização. Em alguns casos, não há recursos suficientes para 

alimentação e/ou hospedagem dos motoristas da SecMulher, por 

exemplo, quando precisam se hospedar em lugares mais afastados de 

Recife para continuarem a ação.  No relato de uma assessora (G3): 

 

A gente tem tido uma parceria muito legal com outras 
instituições. Por exemplo, a Secretaria de Educação ela 
tem GREIS, né, gerências regionais. E essas gerências 
têm dormitório. Então a gente às vezes costuma fazer 
essas articulações e tem conseguido fazer com que a 
ação ande. Mesmo quando o salario está atrasado. (....) E 
os sindicatos,  às vezes o próprio governo municipal, eles 
fornecem , né, almoço, e trazem esse acolhimento, para 
que a ação possa acontecer. (G3, 2017) 

 

Então a mobilização no local é realizada através da ativação da 

rede local tanto para a realização de parcerias, quanto para a divulgação e 

estímulo às mulheres frequentarem a ação. Após essa etapa, que em 

geral dura em média quinze dias, de acordo com uma coordenadora 

regional, a Unidade Móvel se desloca de Recife até o local, levando 

materiais que sejam necessários àquela ação. Exemplificando pelo caso 
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estudado, foram levadas camisetas da ação e panfletos informativos sobre 

a Lei Maria da Penha e os tipos de violência e o Disque Cidadã 

Pernambucana. 

A infraestrutura do ônibus em si é composta por seis assentos 

na parte dianteira e é separada da parte traseira, onde há as salas de 

atendimento. A Unidade, apesar de ser modificada para ter atendimentos, 

estava na ocasião da pesquisa sem o gerador de energia, então na parte 

de trás das salas de atendimento não havia luz ou tomadas funcionando.  

Foi interessante perceber na ação como a presença da Unidade 

Móvel era sentida pelas pessoas até mesmo antes de se chegar até o 

centro urbano e as comunidades onde seria a ação. Por exemplo, quando 

a Unidade parou para abastecer em um posto de combustível, um homem 

se aproximou e perguntou como fazer para levar a Unidade para uma 

comunidade no qual ele trabalha. A assessora informou o e-mail da 

secretaria e também explicou que aquela Unidade era específica para 

ações em comunidades rurais.  

Quando a Unidade Móvel chega no município onde será 

realizada a ação, os motoristas se encontram com a coordenadora 

regional daquela área. A partir disso, a coordenadora regional explica 

como chegar até a comunidade rural onde será feita a ação e informa os 

motoristas a previsão de como será aquela ação. Ou seja, como foi a 

mobilização, se os organismos municipais se mostraram abertos e 

envolvidos com a ação, se houve alguma repercussão prévia política ou 

de organização comunitária contra ou a favor da ação. Enfim, é realizada 

uma reunião informal de alinhamento entre a equipe que vem do Recife e 

a coordenadora regional.  

Planeja-se também qual o tipo de apoio será necessário dos 

motoristas naquele dia. Isto é, os motoristas geralmente ajudam a 

estruturar o local da ação, montando as cadeiras no local, limpando os 

equipamentos, colocando toldo quando necessário, passando com o 

ônibus na comunidade etc. Mas também existem ocasiões em que se 

demanda uma presença maior dos motoristas nos arredores do evento 

como forma de segurança mesmo para as mulheres participantes e para a 
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equipe governamental, em casos de comunidades em que há reações 

mais agressivas dos homens do local. 

A exemplo da ação acompanhada, a coordenadora regional 

estava no posto de combustível esperando e ao encontrar a equipe da 

Unidade, explicou que sua expectativa era de uma ação mais dificultada 

porque sentiu que na mobilização houve polêmica em relação à presença 

da Unidade. Além disso, em cada uma das comunidades em que se daria 

a ação, houve casos na mesma semana de feminicídio. A coordenadora 

pediu inclusive que os motoristas estivessem mais presentes durante a 

ação, inclusive para a segurança, se necessário.  

Com tudo planejado, a Unidade Móvel vai até a comunidade 

rural e se monta o local onde será a roda de conversa. Apesar de parecer 

algo trivial, esse ponto é uma estratégia diferente do que acontece em 

áreas rurais. A lógica mais comum para que as pessoas acessem a 

serviços e bens públicos mais especializados é que as pessoas tenham 

que se deslocar até a área urbana. Nesse caso, as Unidades Móveis 

realizam a ação dentro das comunidades rurais e isso possibilita a muitas 

mulheres a participação porque o transporte é um fator impeditivo para 

elas. Conforme se observou nas entrevistas, a maioria delas moravam 

próximo ao local em que foi realizada a ação, como exemplifica o relato da 

entrevistada ao contar onde mora: “É, [a casa] é ali naquela casa ali 

[apontando], naquela outra casa.” (E7, 2017).  

Quando a ação não era muito próxima de suas casas e/ou as 

mulheres participaram em continuidade a outra atividade distante, o 

transporte até a ação apareceu como um fator limitador à participação. No 

caso das mulheres/meninas que vieram pela mobilização com a escola, 

por exemplo, vieram em quatro porque era a quantidade de pessoas que 

cabia no carro da coordenadora regional. A participação do público da 

escola ficou, portanto, limitada à questão do transporte para a ação, 

conforme explica a entrevistada E1: 

 

Eu gosto muito de participar e ela disse vou escolher, 
chamar na sala mais, convidar mais que ela disse que era 
três pessoas, três alunas, duas alunas e aí apareceu mais 
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uma que era daqui do [nome do local] o aí eu disse vai as 
três, se tiver vaga vai as três. (E1, 2017) 

 

Também há outros elementos que influenciam a escolha do 

local, variando de acordo com a comunidade e também com as condições 

ambientais do local. Às vezes são concedidos espaços fechados de 

sindicatos, escolas ou outras organizações para a realização da conversa. 

Outras vezes, são utilizados espaços públicos como praças e coretos, 

com o apoio do ônibus, que possui um toldo retrátil na lateral. Mas um 

fator relevante para essa decisão em Pernambuco é a condição climática, 

devido à força do sol em muitas comunidades visitadas e também no caso 

de chuvas. Em relação a isso, uma assessora da SecMulher relatou (G3): 

 

Outro caso bem interessante foi na cidade da Itaíba, eu 
estava lá nesse dia, e a gente fez. Às vezes a estrutura 
do ônibus não dá por conta do sol. Por mais posição que 
a gente coloque, nesse município o sol era muito forte e a 
gente não conseguia nem (...) abrir os olhos. E a gente 
resolveu fazer em uma estrutura que eles disponibilizaram 
lá em um sitiozinho. (G3, 2017) 

 

Na ação acompanhada, a coordenadora regional determinou 

que a ação do primeiro dia seria no coreto da comunidade porque lá tinha 

sombra. O coreto estava no centro de um amontoado de casinhas, 

próximo ao bar da comunidade. No segundo dia, a Unidade parou em uma 

praça com bastante sombra de uma árvore, conforme pedido da 

coordenadora. Montaram a roda com as cadeiras no meio da praça, que 

ficava em frente à igreja da comunidade.  

Ao chegarem no local, motoristas, assessora, coordenadora e 

profissionais do Mãe Coruja tiravam as cadeiras de dentro do ônibus e 

montando no coreto, inclusive com a mesinha com desenhos para as 

crianças. Um dos motoristas entrava de novo na Unidade e circulava pela 

comunidade buzinando para avisar as pessoas da chegada do ônibus. 

Nesse momento, alguns homens das comunidades olhavam o ônibus e 

cruzavam os braços.  
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Após a montagem da estrutura no local determinado, a ação é 

realizada. As coordenadoras regionais possuem certa flexibilidade para a 

condução das rodas de conversa, mas se estabeleceu na SecMulher que 

as rodas tratariam de direitos da mulher de maneira ampla em um primeiro 

momento e depois da questão da violência contra a mulher. É possível 

entender uma das formas de organizar a ação pela fala de uma 

coordenadora regional (G4): 

 

E aí no ato da conversa a gente faz uma introdução que 
vai entrando nesse assunto. Por isso que eu gosto de 
colocar a rede municipal, local, na frente, porque ela vai 
compreende que ela está...ela vai se sentindo forte, 
porque ela tem uma rede municipal pra ela poder 
introduzir o tema da violência. E eu gosto muito de 
lembrar que a violência, a violência urbana, a violência 
comum, ela é diferente da violência doméstica, de gênero 
porque isso é uma coisa que elas precisam identificar 
para elas saberem que elas são vítimas de um tipo de 
violência contra elas por causa do gênero... (G4, 2017) 

 

Nas ações acompanhadas, a coordenadora regional e a 

assessora da SecMulher se apresentaram e depois abriram a palavra para 

os prestadores de serviços públicos que estavam presentes: profissionais 

do Programa Mãe Saúde e do CRAS. Esses profissionais falaram dos 

serviços que prestavam e a coordenadora regional fazia perguntas ao 

longo das apresentações. Por exemplo, no caso da apresentação do 

CRAS, os técnicos falaram sobre a “escuta qualificada para o usuário com 

vínculos fragilizados ou rompidos” e a coordenadora indagava os 

profissionais se para ir no psicólogo do CRAS precisava “estar muito 

aperreado do juízo” ou se era necessário pegar uma ficha e esperar para 

ser atendido, se iriam falar para todo mundo do que fosse conversado, 

dentre outras. 

Assim, no início das falas dos profissionais, percebia-se que as 

mulheres não se interessavam muito e o linguajar utilizado era muito 

técnico, com siglas e conceitos distantes da necessidade prática daquele 

local. À medida que as perguntas eram feitas pela coordenadora, as 

mulheres passavam a prestar mais atenção na fala dos profissionais e 



   136 
 

reagir de outra forma, acrescendo outras perguntas seguidas daquelas 

feitas pela coordenadora.  

Depois da fala dos prestadores de serviços, a coordenadora 

retomava a roda de conversa e pedia para que um dos prestadores do 

CRAS, homem, se afastasse para a segunda parte da conversa porque 

iria falar de “coisas particulares”. Ambos os prestadores do CRAS se 

retiravam para dentro da Unidade, a assessora da SecMulher avisava que 

quem quisesse falar com eles poderia já agendar nas salas da Unidade. 

A coordenadora então pedia para que todas as mulheres 

fechassem a roda, se aproximando mais uma das outras. A fala da 

coordenadora se iniciava pela história das Unidades Móveis e de como 

era um ônibus das mulheres rurais, que foi uma conquista da Marcha das 

Margaridas. Ela estabelecia uma relação mais próxima com as mulheres 

ao afirmar que ela estava na Marcha das Margaridas e se posicionar como 

mulher rural, explicando que “tudo foi através da gente para a gente 

mesmo, não foi nenhum homem”.  

Depois, ela explicava brevemente o procedimento de escolha 

das comunidades pela Comissão Permanente de Mulheres Rurais de 

Pernambuco. A seguir, a coordenadora falava sobre a Lei Maria da Penha 

e explica, antes de falar nos nomes técnicos, os tipos de violência através 

de exemplos. Foi possível identificar algumas estratégias no discurso da 

coordenadora regional que geravam uma clara aproximação com as 

mulheres, criando um ambiente em que se sentem à vontade para falar de 

suas experiências. Para isso, a coordenadora citava exemplos em 

primeira pessoa, como se fossem com ela, como “quando ele pega o 

celular e começar achar coisa ali e mexer com a nossa imagem”. Além 

disso, ela lançava mão de metáforas para falar sobre a violência contra a 

mulher, comparando por exemplo, com alguém que rouba um banco, 

mesmo quando acontece uma única vez, a pessoa tem que pagar na 

justiça. As mulheres acenavam com a cabeça concordando e 

completavam os exemplos da coordenadora. 

Durante a conversa sobre os diferentes tipos de violência, a 

coordenadora indicava no livreto sobre a Lei Maria da Penha cada um que 

estava sendo discutido e falava para as mulheres lerem depois com calma 
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em casa e quem não soubesse ler, pedisse para uma companheira ajudar. 

A seguir, ela apresentava o Disque Cidadã Pernambucana, que nenhuma 

das mulheres presentes conhecia, e explicava que era um serviço sigiloso, 

que não precisava ter crédito no celular para ligar, e servia para tirar 

dúvidas, pedir informações sobre serviço, pedir ajuda, fazer denúncias. 

Foram apresentados outros serviços específicos para a violência contra a 

mulher como as delegacias especializadas de atendimento à mulher e o 

serviço de abrigamento.  

Nessa parte da conversa, a coordenadora também falava sobre 

casos em que mulheres em situação de violência pediam ajuda e depois 

voltavam atrás e queriam voltar para o marido. A reação das mulheres a 

partir dessa fala era de repreender esse tipo de atitude. Falavam: “dá até 

desgosto”, “assim você nasceu para sofrer”. Mas logo em seguida, a 

coordenadora explicava que ninguém gosta de sofrer e que esse tipo de 

atitude de algumas mulheres tem relação com o patriarcado e como ele 

influenciou a educação das mulheres. Ela disse que “a gente foi criada 

para ser só de um (...) ele foi criado para ser de ninguém” e que isso fazia 

com que as mulheres pensassem que a felicidade era essa relação, 

porque a educação das mulheres foi essa. E então a coordenadora falava 

sobre como ajudar mulheres nessa situação, não culpabilizando-as por 

voltarem para relacionamentos  com agressores, mas tentando fazer com 

que elas entendessem a violência contra a mulher e proporcionando apoio 

sempre que essas mulheres as buscassem.  

Por fim, as rodas de conversa vivenciadas se encerraram com 

um ato simbólico, em que a coordenadora pedia para que todas 

abandonassem as cadeiras e fizessem uma roda em pé, abraçadas. Ali se 

falava sobre a necessidade de as mulheres lutarem pelos seus direitos, se 

apoiarem e passarem as informações daquele dia para outras mulheres. 

Na concepção do programa, depois da roda de conversa, 

seriam realizados atendimentos individuais para as mulheres que 

buscassem. Os atendimentos seriam oferecidos nas Unidades Móveis, 

que dispõem de salas individuais de atendimento com estrutura de 

escritório: mesa, cadeiras e energia elétrica. Os atendimentos disponíveis 

em cada ação variam de local para local porque são profissionais cedidos 
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pela prefeitura, dependendo então da disponibilidade dos mesmos e da 

mobilização do organismo municipal envolvido. Nas palavras de uma 

assessora da secretaria (G3): 

 

(...) e o município entra com a parte dos técnicos, né. Já 
que a gente só está passando e vai sair então os técnicos 
que acompanham a ação são do município. Geralmente 
são um assistente social, um psicólogo e tem município 
que ainda disponibiliza advogado. (G3, 2017) 

 

A principal estratégia relatada na SecMulher para a realização 

dos atendimentos individuais é o convite para as mulheres conhecerem o 

interior da Unidade Móvel após a roda de conversa. As mulheres que 

acabam realizando o atendimento ficam nesse momento de conhecer o 

interior do ônibus, conforme foi relatado em entrevista (G3): 

 

Às vezes a gente convida. Termina a roda e diz, vamos 
conhecer o ônibus que o ônibus é de vocês, vocês 
precisam conhecer ele! E aí naquele momento às vezes 
uma já fica, lá dentro, entendesse? (G3, 2017) 

 

Em sua concepção, a roda de conversa seria o momento inicial 

da ação da Unidade Móvel, mas abriria a possibilidade do contato inicial 

de algumas mulheres participantes com a rede local que poderia dar 

continuidade às suas necessidades para sair da situação de violência. 

Nas ações acompanhadas nesse estudo de caso, a coordenadora fez o 

convite para as mulheres conhecerem a Unidade Móvel, mas a equipe 

municipal do CRAS, nesse caso composta por uma psicóloga e um 

assistente social, já havia ido embora antes do final da ação. Isso revela 

um outro desafio porque a SecMulher depende dos atores municipais para 

que a ação seja mais do que a roda de conversa. Em alguns locais há 

mais dificuldade do que outros para que essa participação municipal 

ocorra, e seja efetiva, realizando os atendimentos necessários para 

posteriormente dar seguimento aos mesmos. 

Nessa seção foi possível compreender como funciona o 

Programa de Unidades Móveis a partir das entrevistas e da observação do 
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programa em ação, assim como suas estratégias e dificuldades em cada 

etapa.  

A partir do acompanhamento desse programa na região dos 

Agrestes de Pernambuco, obteve-se acesso às mulheres que habitavam 

as áreas rurais de sua atuação. Isso proporcionou o entendimento tanto 

do programa em si, quanto uma exploração da realidade das mulheres 

que habitam as áreas rurais visitadas. Dessa forma, o próximo capítulo 

analisará os elementos presentes nessas áreas que impactam positiva ou 

negativamente a saída das mulheres de situações de violência.  
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8 A Região dos agrestes e a violência contra a mulher em áreas 
rurais  

 

 

Nesta seção, abordam-se os objetivos específicos de mapear 

as estratégias e dificuldades enfrentadas pelas mulheres rurais para 

saírem de situações de violência e investigar se e como os fatores 

associados à dificuldade das mulheres rurais saírem de situações de 

violência são específicos de áreas rurais ou não. 

Ao analisar o estudo de caso à luz dos artigos da revisão da 

literatura, foi possível perceber que as três dimensões – isolamento, 

família e comunidade – na prática estão muito atreladas umas às outras. 

Isso ocorre porque uma dimensão influencia na outra, aumentando seu 

efeito, como no caso do patriarcalismo exacerbado que pode agravar o 

isolamento social. E também no caso das dimensões família e 

comunidade nas áreas rurais estudadas, as comunidades consistiam em 

grandes famílias expandidas, como se observa nos trechos: 

 

Aqui quase todo mundo é primo, viu? São duas famílias 
tradicionais aqui da [nome do local] (E7, 2017) 
 

A comunidade que eu moro praticamente é todo mundo 
família. É todos família. Onde eu moro tem 87 famílias. 
São 87 casas, né? (...) É praticamente todas famílias 
mesmo, tem acho que duas ou três famílias que não têm 
parentesco nenhuma com as outras. (E8, 2017) 

 

Mesmo assim, optou-se por realizar a análise das entrevistas 

seguindo as dimensões propostas na revisão da literatura para melhor 

orientar o trabalho. No entanto, é essencial ter em vista que elementos de 

uma dimensão extrapolam em outras, como se perceberá ao longo da 

análise. 
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8.1 O isolamento na região dos Agrestes 
 

 

A primeira dimensão analisada foi a do isolamento, que inclui 

tanto o isolamento geográfico de áreas rurais, quanto o isolamento social 

das mulheres que vivem nessas áreas. Quanto ao isolamento geográfico, 

a análise das entrevistas evidenciou que existe uma forte interação entre 

urbano e rural. Isto ocorre de, pelo menos, duas formas. Primeiramente, 

as comunidades rurais onde as mulheres entrevistadas moram possuem 

uma forte relação com os centros urbanos próximos. Isso ocorre devido à 

ausência de muitos serviços e bens, públicos e privados, nas 

comunidades. Em geral, as comunidades possuíam pequenos mercados, 

igrejas, escolas até o ensino fundamental e postos de saúde. Para outros 

bens e serviços as pessoas se deslocam para as cidades para acessar o 

que falta em suas comunidades. 

A entrevistada E5 comenta sobre algumas atividades que ela 

precisa ir até algum centro urbano para fazer: 

 

Exames, assim ultrassom, essas coisas. Compras, que 
aqui é muito caro e lá o supermercado é mais barato... 
Receber também, que aqui não tem banco. (E5, 2017) 

 

A entrevistada E10 traz outros exemplos: 

 

Principalmente pelo fato de a gente não ter uma 
subsistência né, que interfere totalmente na agricultura, 
com certeza. Então, as peças que a minha mãe vai 
buscar, então ela sempre vai na cidade vizinha, que é 
Riacho, ou até mais longe, Caruaru, Toritama, que ainda 
não é distante. Então a gente já está habituado. Então, 
por exemplo, você precisa de um hospital você tem que 
vir realmente pra cá. Você precisa de qualquer coisa. 
Você precisa comprar alguma coisa, você tem que vir pra 
cá, né? Uma coisa besta só que é porque não é da tua 
realidade, mas é que não tem padaria, no sítio, 
entendesse? (E10, 2017) 

 

Esses relatos reforçam os achados de Peek-Asa et al. (2011) 

que mostram a falta de serviços públicos e a necessidade de viajar para 
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encontrar esses serviços. Nesse estudo (PEEK-ASA et al., 2011), fica 

evidente especialmente a falta de acesso e distância dos serviços 

relacionados às necessidades das mulheres para enfrentarem situações 

de violência. No caso em questão, as entrevistas mostraram que faltam 

serviços em geral nas comunidades. Através da observação nas 

comunidades, foi possível constatar que o CRAS se localizava apenas em 

centros urbanos e ainda assim seria apenas um primeiro contato para as 

mulheres, no entanto, as mulheres que participaram das rodas de 

conversa não conheciam os profissionais do CRAS, revelando a 

inacessibilidade a este equipamento e/ou o desconhecimento do mesmo. 

Mesmo assim, ainda que fossem ao CRAS, provavelmente seriam 

encaminhadas para serviços ainda mais distantes geograficamente 

dependendo da situação. 

Para se locomover dentro das áreas rurais e delas para as 

áreas urbanas, as mulheres relataram que existe transporte coletivo, mas 

não em todas as comunidades. Porém, mesmo nas comunidades em que 

há transporte coletivo, este não é o meio mais utilizado pela população. As 

formas de locomoção mais utilizadas nas comunidades rurais visitadas 

são o transporte escolar e os ‘toyotas’.  

O transporte escolar é utilizado de forma gratuita, 

principalmente pelas pessoas que não possuem renda suficiente para 

utilizar os ‘toyotas’ ou ter um meio de transporte privado (carro ou moto). A 

entrevistada E2, por exemplo, utilizou do transporte escolar para ir até a 

roda de conversa da SecMulher: “Eu interferi no ônibus escolar. Pra vir pra 

cá.” (E2, 2017). 

Os ’toyotas’ por sua vez são diferentes tipos de carros grandes 

privados que transportam aproximadamente 12 pessoas por vez. As 

pessoas pagam por trajeto para esse tipo de transporte, sendo o preço 

aproximado na ocasião da visita de 3 reais por trecho. Como coloca uma 

das entrevistadas, “(...) o transporte que mais trafega nessa área é 

Toyota. (E1, 2017)”. 

Esses achados corroboram os resultados de García (2011), em 

que se encontrou que nas áreas estudadas o transporte privado era mais 

viável que o transporte público. É interessante perceber, no entanto, a 
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diferença em relação ao tipo de transporte privado. Enquanto García 

coloca que não ter automóvel e/ou carteira de motorista era um entrave 

para as mulheres que moravam nessas áreas, no caso estudado a 

solução particular era coletiva. Isto é, apesar de não ser o transporte 

público do Estado o mais utilizado, as próprias comunidades se 

organizaram para fazer um transporte que lhes fosse viável. Assim, 

possuir carro, moto e/ou habilitação não necessariamente se torna um 

entrave para a sua locomoção.  

Ainda assim, os meios de transporte disponíveis são mais 

precários e inconsistentes que os disponíveis em áreas urbanas, não 

facilitando essa locomoção. Além disso, a solução do transporte particular 

coletivo ainda é custoso, principalmente no caso de mulheres que não ou 

só têm o Bolsa Família como renda própria. 

Ou seja, existe uma interação próxima entre as áreas urbanas e 

rurais dos municípios, e as mulheres têm um fluxo bastante frequente 

entre as mesmas. Além dessa interação mais cotidiana, as histórias de 

vida das mulheres entrevistadas revelou que muitas (metade delas) 

viveram parte de suas vidas em áreas urbanas. Em alguns desses casos, 

as mulheres sofreram diferentes tipos de violência enquanto habitavam 

uma área e/ou outra. Esse dado aponta que a distinção muito clara entre 

urbano e rural não é tão válida assim para explicar se e como as mulheres 

que moram em cada uma dessas áreas teriam condições diferentes de 

sair de uma situação de violência.  

A entrevistadas revelam diferentes motivos por terem saído de 

suas comunidades, mas em geral, estão ligados a condições de trabalho 

em um contexto familiar. Ou seja, as mulheres tinham que ajudar as suas 

famílias financeiramente e buscavam emprego em áreas urbanas onde 

havia mais possibilidades de trabalho. Os casos das entrevistadas E9  e 

E4 exemplifica essa situação: 

 

Então... É... Eu com 14 anos eu tive, alguém tinha que ir 
trabalhar lá fora para sustentar meus pais e a seca estava 
muito grande não tinha nem um dia de serviço nem pro 
meu pai arrancar toco, né? Não tinha opção nenhuma. 
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Então, só restava eu. Então eu fui para o Recife trabalhar 
de babá. (E9, 2017) 
 

Quando meu tio soube, ele veio passear e viu minha 
situação, ele viu que eu era bem inteligente, ele pediu 
pros meus pais pra me levar pra São Paulo. Olha, eu já 
vou levar ela empregada. Aí eu fui, não fiquei em São 
Paulo procurando trabalho rua acima rua abaixo não. Eu 
fui direto pra essa loja japonesa, no caso era japonês. 
(E4, 2017) 

 

E em alguns casos, a mudança foi para acompanhar seja o 

marido, seja o pai da família. As entrevistadas E3 e E8 demonstram esse 

tipo de situação: 
 

P: E por que você foi morar em São Paulo?  
E3: Porque é, as condições de emprego eram melhores 
para o meu pai lá. (E3, 2017) 
 

E é assim eu nasci e me criei uma boa parte do tempo 
aqui em Cumaru, mais precisamente no sítio, e quando 
eu me casei eu fui me embora pra São Paulo, morei 14 
anos lá em São Paulo com meu companheiro, né? (E8, 
2017) 

 

Algumas situações de violência aconteceram enquanto as 

entrevistadas moravam em áreas urbanas. Por exemplo, a entrevistada 

E4 relatou a violência que sofreu enquanto morava em São Paulo: 

 

Eu trabalhava em São Paulo e todo ano, final de ano os 
meus patrões da loja me liberavam para que eu viesse 
passar o Natal, o Natal não, você sabe que os de loja têm 
que trabalhar. O ano novo. Eu trabalhava o Natal o ano 
novo eles me liberavam para que eu ficasse com os meus 
pais. Eu ficava o mês de Janeiro inteiro aqui em 
Pernambuco com os meus pais e voltava para trabalhar 
novamente. Quando eu me casei em Abril que chegou 
Janeiro, o meu marido não me liberou mais para vir ver 
meus pais. (E4, 2017) 

 

A entrevistada E5, contou que: 
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O que ele pode quebrar, ele quebrou. Ele colocou as 
coisas pro quintal e tocou fogo. E deixou ameaças de 
morte pra mim, rasgou documento meu e dos meus filhos. 
E assim pegou a faca cortou o sofá tudinho, deixou a faca 
cravada no sofá. Quebrou a televisão, botou fogo na 
geladeira, cortou a geladeira de foice todinha. (...) Foi, 
tudo isso aconteceu em Caruaru. Depois de 14 anos que 
a gente tinha de convivência em São Paulo viemos 
embora praqui e foi em Caruaru que aconteceu esse fato. 
(E8, 2017) 

 

Ou seja,  existe um limite muito fluído entre as áreas urbanas e 

rurais, tanto cotidianamente, quanto nas vidas das mulheres. Assim, é 

complicado falar sobre experiências de mulheres que vivem em áreas 

rurais versus experiências de mulheres que vivem em áreas urbanas, 

porque as mulheres permeiam ambos os espaços e suas intersecções e 

variantes também.   

Apesar disso, é possível observar algumas similaridades nos 

casos onde houve relatos de violência contra a mulher. O isolamento 

social foi uma dimensão bastante presente na literatura como um fator 

presente na vida das mulheres de áreas rurais (CARRINGTON;OWEN, 

2015; GARCÍA, 2011; LOGAN et al., 2003; PRUITT, 2008). Nas 

entrevistas, foi possível observar este isolamento social especialmente 

nas mulheres que relataram episódios de violência. As evidências 

mostraram que o isolamento social, além de ser em si uma forma de 

violência contra a mulher, foi em geral o primeiro passo para outras 

formas de violência.  

Por exemplo, no caso da entrevistada E4 ela foi impedida de 

visitar sua família nas férias conforme sempre fez antes do casamento. No 

caso da entrevistada E2, ocorreu algo similar: 

 

O único que me apoia é meu pai, mas ele não quer que 
eu vá na casa do meu pai, eu sou proibida de ir lá. (...) Eu 
vou escondida, se ele descobrir ele, não sei o que ele 
possa fazer comigo ou com o meu pai mesmo. Já fez 
juramento de dar uma pisa no meu pai e isso tudo vem 
influenciado a vivência e u fui me desgostando disso, de 
não poder visitar minha família. A minha família que me 
apoia não pode me ajudar devido a essas ameaças. (E2, 
2017) 
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Contudo, o isolamento social não aconteceu necessariamente 

em áreas rurais. Como foi dito anteriormente, as mulheres e os 

agressores se movimentam pelo território e no caso das entrevistadas 

esse isolamento ocorreu tanto em áreas urbanas e rurais. Em geral, as 

mulheres foram afastadas de suas famílias primárias pelos parceiros após 

o casamento. Uma das estratégias dos agressores para fazer isso foi 

mudar de comunidade ou de cidade, o que esteve de acordo com os 

achados de García (2011). Houve casos de homens que levaram suas 

esposas para áreas urbanas para afastá-las de suas famílias - E10 (2017), 

por exemplo - e outros que mudaram para outra comunidade rural - E2 

(2017), por exemplo.  

Outra tática utilizada pelos agressores para isolarem 

socialmente as mulheres era retirá-las de trabalhos externos ao ambiente 

doméstico. Isso também não necessariamente acontecia somente em 

áreas rurais. A entrevistada E4, por exemplo, se viu obrigada a ficar em 

casa pelo marido: 

 

(...) e meu irmão foi e arranjou um trabalho pra mim e um 
trabalho pra ele. Ele não deixou eu ir pro meu trabalho, 
não permitiu. Aí eu fiquei em casa e ele foi pro trabalho 
que meu irmão arranjou pra ele. (E4, 2017) 

 

Além de casos em que o impedimento ocorreu de maneira mais 

aberta, há casos de mulheres que não voltaram a trabalhar fora de casa 

depois que engravidaram. Ilustrando uma situação: 

 

Eu já tentei [procurar emprego], mas não consigo 
trabalhar com as crianças porque aqui não tem creche 
para colocar o dia todo. Tem creche, mas assim não é 
para ser o dia todo. Tem que trabalhar meio horário. O 
horário todo não pode. (E2, 2017) 

 

Ou seja, no caso da entrevistada E2 as condições materiais de 

falta de acesso a creche integral a impediram de voltar para o mercado de 
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trabalho. Essa situação, mesmo que não gerada diretamente por seu 

companheiro, reforçou a vontade deste de que ela ficasse mais tempo 

dentro de casa, expressada pela entrevistada em: “Ele quer que eu fique 

em casa. Diz, só sai na precisão.” (E2, 2017) 

Nas áreas rurais, outro isolamento, nesse caso geográfico, 

passa também pela falta de empregos parece ser algo mais presente na 

vida das entrevistadas, reafirmando os achados da literatura 

(GORTON;HIGHTOWER, 2002; LOGAN et al., 2003; SHEPHERD, 2001). 

Uma parte das mulheres migrou para áreas urbanas em alguma fase da 

vida justamente em busca de empregos ou delas mesmo ou de algum 

familiar. Isso agrava a situação de isolamento social porque algumas 

mulheres acabam tendo mais dificuldade para criarem redes sociais fora 

da família (PRUITT, 2008). 

A família foi apontada na literatura como maior fonte de 

conforto e apoio em áreas rurais (MAUME;LANIER, 2009; SHEPHERD, 

2001; GORTON;HIGHTOWER, 2002), justamente pela ausência ou menor 

acesso a serviços e bens públicos e de outras redes sociais formadas pelo 

trabalho externo à casa.  

A entrevistada E8 contou que o apoio da sua família foi 

fundamental para que ela conseguisse se restabelecer após sair de uma 

situação de violência:  

 

Mas graças a Deus eu tenho uma família que me apoia, 
me mãe me deu um apoio muito grande, meus irmãos. 
Tiveram do meu lado o tempo todo e graças a Deus eu 
superei. Nem todas as colegas têm a mesma sorte que eu 
tive de ter uma família que ajuda, que está do seu lado, 
segurando a sua mão. Eu trabalho e quando eu saio aí 
tem a minha mãe, minha irmã, que me ajudam com os 
meus filhos, né? Porque são três de menores ainda. (E8, 
2017) 

 

Nota-se que também nessa entrevista surge a questão do 

mercado de trabalho e do quanto é difícil para as mulheres conseguirem 

se inserir sem terem onde deixar os filhos enquanto estão fora de casa.  
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No caso de outras entrevistadas, o apoio familiar relatado foi 

dúbio. A entrevistada E4, por exemplo, contou que a família não permitiu 

que ela voltasse a morar em outra cidade com o companheiro depois de 

tomarem ciência da violência que ele praticava contra ela: 

 

Eu vim ver meus pais, quando eu cheguei em 
Pernambuco, meus pais não deixaram mais eu voltar. 
Quando eu contei tudo, meus pais disseram, se ele quiser 
vir com você ele vai vir pra cá, você vai ficar aqui, você 
não vai mais voltar pra lá. Daí eu fiquei, daí ele foi e veio. 
(E4, 2017) 

 

Mas como é possível notar em sua fala, o seu companheiro 

mudou-se novamente para a comunidade da sua família. Ou seja, a 

família a impediu de voltar para a situação de violência, mas não se 

colocou em nenhum momento a favor da separação total de ambos. É 

possível perceber então que mesmo em casos de violência contra a 

mulher, o casamento não é alvo de objeção dos familiares.  

No caso da entrevistada E2, o apoio familiar também apareceu 

de forma relativa. A entrevistada relatou que sua mãe não a apoia, mas 

seu pai sim. No entanto, a entrevistada pareceu ter mais preocupação em 

relação à saúde do pai do que demonstrou ele ter a capacidade de apoiar 

a saída da filha da situação de violência.  

Segundo Carrington e Owen (2015), o casamento era o maior 

instrumento para a construção de redes sociais em áreas rurais. Os dados 

mostram que algumas mudanças das mulheres de suas comunidades de 

origem para outras comunidades ou cidades eram para as comunidades 

de seus parceiros. Isso implica que a rede social dessas mulheres era em 

geral construída através da imagem dos seus maridos, bem como 

mencionaram as entrevistadas E6 e E7: 

 

Mas antes quando eu vim morar logo aqui, o pessoal me 
conheceu através de [nome do marido] porque o pessoal 
tem gente que eu não conheço e me conhece por causa 
dele. Que eu não sabia, sabe meu nome através dele 
porque ele é daqui, filho natural e tudinho, né? E eu 
através. (E6, 2017) 
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(...) a família dele é tudo por mim, aí me dá forças, 
inclusive os pais dele. É tudo por mim, eu nunca me 
separei dele assim, porque eu ia me separar aí a mãe 
dele estava pra morrer aí nisso eu ia levando assim. Elas 
gostam muito de mim e que ajudaram a minha vida toda 
sempre eu contei com eles. (E7, 2017) 
 

Ou seja, a rede social do marido acaba sendo um fator 

importante para as mulheres que se mudam para a comunidade de origem 

do mesmo. No caso da entrevistada E6, é possível notar que a família do 

marido é uma rede de apoio que ela valoriza, mas é também o maior 

motivo para que ela permaneça no casamento apesar da violência sofrida.  

Então, essas mulheres ficam muitas vezes distantes 

geograficamente das suas comunidades originais e dos seus laços 

familiares e de amigos. Como já foi visto, o apoio familiar é uma rede 

existente apesar da mudança geográfica, mas em alguns casos aponta 

para um apoio relativo, que não cruza a linha da instituição do casamento. 

Para completar esse quadro, as redes sociais na comunidade nova, do 

marido, é formada pelos conhecidos e familiares deste, o que as tornam 

redes muito frágeis quando se trata de violência contra a mulher pelo 

próprio marido.  

Dando continuidade à análise, a próxima subseção tratará da 

dimensão familiar, detalhando as formas de patriarcalismo encontradas no 

campo frente às vertentes apontadas pela revisão da literatura. 

 

 

8.2 A dimensão familiar  
 

 

Em relação à dimensão do núcleo familiar, a literatura traz duas 

abordagens quanto ao patrimonialismo, similares, mas que divergem 

quanto ao tipo de patriarcalismo observado. Um grupo 

(CARRINGTON;OWEN, 2015; GORTON;HIGHTOWER, 2002; WENDT, 

2009) explica que em áreas rurais o patriarcalismo seria mais exacerbado 

pela permanência mais forte desse sistema social. Já o outro conjunto de 

atores (DEKESEREDY et al., 2007; MAUME;LANIER, 2009; RENNINSON 



   150 
 

et al., 2013) defende que as novas lógicas das áreas rurais estão fazendo 

surgir um novo patriarcalismo.  

A partir do campo se observou que ambas as lógicas existem 

concomitantemente. As áreas rurais hoje não são mais totalmente 

isoladas das áreas urbanas, não se restringem apenas à atividade 

econômica primária e não mantêm as relações familiares apenas do 

patriarcalismo antigo. Apesar disso, existem muitas permanências do 

patriarcalismo tradicional.  

Primeiramente, os dados mostram que a maioria das 

entrevistadas com mais de vinte anos eram casadas ou viúvas. Apenas 

duas das mulheres eram separadas após um casamento em que sofreu 

violência. E as mulheres viúvas muitas vezes sofreram violência durante o 

casamento, mas esperaram os maridos falecerem para sair daquela 

situação. O casamento aparece como uma instituição muito importante 

ligada à religião (conforme veremos posteriormente) e ao status social. A 

fala da coordenadora regional explicita essa questão a partir da 

importância da não separação, trazida na literatura por Wendt (2009): 

“Separadas ela não tem muito nome pra família. No caso, casou tem que 

viver casada!” (G4, 2017). 

Isso também pode ser percebido de forma mais discreta pelas 

falas das mulheres quando contam de seus filhos e em geral se referem 

ao status civil dos mesmos ao caracterizá-los. As mulheres cujos filhos 

maiores de idade ainda moram em suas casas são solteiros, como por 

exemplo a entrevistada que contou “moro com o meu esposo e três filhos 

solteiros” (E1, 2017). Ou seja, o casamento é ainda um divisor de águas 

para a vida adulta e independente da família primária.  

Dentro da esfera do casamento se constitui uma esfera familiar 

em que a privacidade impera, no sentido de que problemas da esfera 

familiar devem ser solucionados dentro dessa esfera privada e não fora 

dela (WENDT, 2009; CARRINGTON;OWEN, 2015). Nas rodas de 

conversa e na fala da entrevistada E4 foi possível identificar esse 

elemento: 
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Eu não podia lhe aconselhar porque aí eu poderia estar 
instigando a senhora ou incentivando a senhora a acabar 
com a sua família ou a lagar seu marido, mas como a 
senhora já tomou sua decisão (...) (E4, 2017) 

 

Nessa fala a entrevistada E4 conta sobre o que um amigo lhe 

falou depois que ela decidiu deixar seu marido que a agredia. Aqui, se 

identifica como o amigo não interferiu na situação de violência mesmo 

tendo vivenciado enquanto bombeiro casos graves de feminicídio. Isto é, 

acima da integridade física e psicológica de sua amiga estava a instituição 

do casamento que colocaria uma barreira para a opinião de pessoas de 

fora nos assuntos internos da família.  

Nas rodas de conversa houve momentos que validavam essa ideia 

da privacidade do núcleo familiar a partir da fala da coordenadora que 

tentava explicar que ninguém está querendo destruir a família, causar 

separações etc. Ou seja, para que a informação sobre violência contra a 

mulher seja aceita, é necessário de alguma forma blindar as informações 

de uma visão de que esse tipo de ação iria contra a privacidade da família 

de decidir essas questões. 

O casamento traz consigo outro elemento relacionado com o 

patriarcalismo que é a propriedade. Em áreas rurais a luta das mulheres 

pelo direito à propriedade existe há algum tempo (CINTRÃO;HEREDIA, 

2006)18. Logan et al. (2003) também apontaram que o 90% das mulheres 

de áreas rurais que saíram de situações de violência estavam sem 

moradia. No caso estudado, na maioria das entrevistadas as propriedades 

eram compartilhadas. Porém, em dois casos apareceram questões 

preocupantes em relação a esse ponto: 

 

E eu moro na residência dele, não moro no que é meu, é 
na residência dele. E sobre isso aí eu tenho bastante 
medo de eu sair e ele não deixar eu levar os meus filhos. 
(E2, 2017) 
 

A casa é da gente, é no meu nome assim a gente 
comprou aqui. É no meu nome, mas ele é um alcóolatra. 

																																																								
18 Ver seção 2.2. 
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É... é muito difícil a minha vida. Aí ele fica mandando eu 
sair de casa, é meio complicada minha vida... (E7, 2017) 

 

No primeiro trecho aparece uma situação em que a mulher tem 

medo, também por não ser dela a propriedade, de sair de uma situação de 

violência. Para ela não ter a moradia implica também na possibilidade de 

não poder levar os seus filhos no caso de um abandono daquele 

relacionamento.  

Já no segundo trecho aparece outra questão ligada à 

propriedade, em que a entrevistada nesse caso compartilha a propriedade 

com o marido. No entanto, aparece uma outra questão que aparenta não 

ser suficiente a mulher compartilhar a posse da propriedade, uma vez que 

parte da violência nesse caso passa pelo marido agir como se a casa 

fosse apenas dele. Isso ficou evidente não apenas nessa fala em que ele 

manda sua esposa sair da casa, mas também em outras falas em que a 

entrevistada relata não poder receber pessoas em sua casa porque ele 

não deixa (E7, 2017).  

Ou seja, há indícios de que a questão da propriedade não está 

totalmente resolvida. Ainda há casos de mulheres que se sentem acuadas 

por não terem posse da propriedade. E também casos que legalmente 

têm a posse compartilhada, mas na prática dentro do casamento não 

possuem direitos iguais sobre a propriedade. 

Ademais, outro elemento que surgiu nas entrevistas foi a 

relação das mulheres com o casamento dos filhos, que parece ser 

valorado como uma conquista das mulheres, definindo o seu sucesso em 

seu papel social. Isso pode ser relacionado ao papel de cuidado da mulher 

em relação aos filhos, que apareceu na revisão de literatura (WENDT, 

2009). O caso da entrevistada E6 ilustra essa questão: 

 

Agora são todos maiores de idade, agora são todos 
casados tudinho e graças a Deus eu venci a minha vida. 
(E6, 2017) 
 

Adicionando à ideia de sucesso dos filhos criados e casados 

citada acima, o caso da entrevistada E2 (2017) também mostra esse 
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papel de cuidado. A sua maior preocupação era o medo de perder a 

guarda dos filhos se sair do casamento no qual sofre violência. Outra 

entrevistada também conta que: 
 

E claro que também não tem como, não só se fazer isso, 
mas é meio que sobrecarregado, né? Porque você sabe 
que a mãe, na parte dos filhos, estava até reclamando 
ontem, digo, poxa, além de eu fazer tanta coisa, porque é 
bem corrido o meu dia a dia, né? Eu ainda tenho que dar 
conta dos meus filhos de noite. Dar comida dos meninos 
de noite, pra fazer tarefa, pra ensinar. (E9, 2017) 

 

Fora o cuidado com os filhos, o papel da mulher também 

apareceu fortemente ligado ao cuidado com a casa. As evidências 

mostram que as tarefas domésticas são responsabilidade única das 

mulheres, como pode ser observado nas fala da entrevistada quando 

perguntada se há divisão das tarefas domésticas: “Não. As obrigações só 

são minhas.” (E2, 2017).  

É relevante destacar que no caso onde havia filhas mulheres, a 

percepção das mulheres ou das meninas era de que havia divisão das 

tarefas domésticas, mesmo que esta não fosse com os homens e 

meninos. 
 

As tarefas são divididas assim. Eu tenho duas meninas 
em casa, uma só estuda à tarde, aí de manhã ela faz, eu 
deixo encaminhado o almoço o que eu posso fazer de 
manhã eu faço pra não ficar muito serviço pra ela porque 
ela fica de manhã. (...) É dividido. Tanto eu como as 
meninas. (E1, 2017) 
 

Quando eu estou, eu e minha irmã a gente ajuda ela. (E3, 
2017) 

 

Além de o cuidado com a casa ser visto como papel da mulher, 

este papel é desvalorizado. Isso pode ser percebido na fala de uma jovem 

quando se refere à sua mãe: 
 

E3: Minha mãe ela não trabalha não. 
P: O que ela faz durante o dia?  
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E3: Ela fica em casa só. 
P: Mas ela não faz nada? O que ela faz?  
E3: Não sei. Ela leva minha irmã pra escola de manhã aí 
ela vai buscar ela meio dia e à tarde acho que ela fica 
assistindo [TV].  
P: Mas quem que faz as atividades da casa, cuida da 
casa?  
E3: Aí é ela. (E3, 2017) 

 

Também é possível notar nas entrevistas que a justificativa 

para os homens não dividirem o trabalho doméstico é geralmente 

relacionada ao fato de os homens estarem muito atarefados. Em muitos 

casos as mulheres também exercem atividades extra-domésticas e 

mesmo assim justificam dessa forma, como nos relatos a seguir: 

 

E5 Termino [o trabalho fora de casa], fico em casa, 
arrumo a casa e assim...  
P: E arrumar a casa é a senhora? E ele, ajuda ou não? 
Ele faz alguma coisa também?  
E5: Não. Ele trabalha fora. (E5, 2017) 

 
 

P: E quem que faz as tarefas da casa?  
E6: Eu!  
P: Tudo a senhora? Não divide com ele não?  
E6: Não.. Tudo assim. Não porque ele também ele não 
tem tempo. Porque a gente tem gado, tudinho, a correria 
dele é demais, sabe? Aí não dá. (E6, 2017) 

 

Ainda em relação ao papel do cuidado estar ainda muito 

fortemente delegado às mulheres, em um das entrevistas se evidenciou 

um extremo. Na entrevista com E7, a não divisão das tarefas domésticas 

implicava também uma forma de violência contra ela: 
 

P: E como que é na casa de vocês? Quem que faz as 
tarefas da casa?  
E7: Sou eu!  
P: Ele não faz não?  
E7: Não, ele bagunça! Ele quando tem coisa assim, às 
vezes tem coisa assim de casa assim, às vezes ele vai no 
banheiro e não dá a descarga, você acredita? É, deixa 
para mim, para me tirar do sério! Às vezes eu fico assim, 
eu digo, tenho que ter paciência. Às vezes eu fico 
fazendo, fazendo, aí eu digo não é assim se você fizer eu 
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deixo, vai ficar aí! Eu vou usar o banheiro do vizinho, mas 
não vou usar aí. Aí ele pega e faz. Mas eu faço por causa 
do meu filho, que precisa. Aí eu fico fazendo e comida 
tudinho é eu. (E7, 2017) 
 

Ou seja, nesse caso seu marido utilizava da divisão de tarefas 

estabelecidas pelo sistema patriarcalista para agredir sua esposa uma vez 

que se estaria pressuposto que a responsável por exercer as atividades 

domésticas seria ela. Além disso, nota-se uma resistência na fala da 

entrevistada quando ela afirma que às vezes deixa a bagunça do marido 

do jeito que está, mas essa resistência cessa com a sua responsabilidade 

de cuidado não só pela casa, mas pelo filho, de maior, e então se vê 

novamente na obrigação de manter seu papel tradicional. 

Ainda em relação ao patriarcalismo tradicional ser mais 

exacerbado no campo, a dependência econômica das mulheres, citada na 

literatura (GORTON;HIGHTOWER, 2002), apareceu em algumas 

entrevistas, sobretudo relacionada à questão do papel do cuidado com os 

filhos mais novos e à dificuldade de arranjar um emprego nessa situação 

(E2; E9, 2017). Nesse sentido, a entrevistada E9 relatou:  

 

Porque quando meu menino [nasceu], quando eu saí 
desse emprego, eu nunca mais consegui emprego de 
carteira assinada. Sempre fazia um quebra galho, mas 
não era nada certo. Aí depois disso nasceu o do meio e a 
menina, e a gente continua recebendo o Bolsa Família. 
(E9, 2017) 

 

É possível perceber que o Bolsa Família também tem papel 

importante na vida dessas mulheres que não conseguem se inserir 

novamente no mercado de trabalho. Se por um lado o Bolsa Família não 

resolve a questão da diversificação das redes sociais promovidas pelo 

trabalho fora de casa, ele representa uma fonte de renda importante para 

essas mulheres.  

Além do dinheiro em si, o Bolsa Família parece ser a parte da 

renda sobre a qual as mulheres têm maior poder de decisão, diminuindo 

um pouco a dependência e submissão em relação ao companheiro por 

questões financeiras (E2; E8; E9, 2017). A entrevistada E2, por exemplo, 
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contou que o dinheiro do Bolsa Família era o que ela utilizava quando 

queria visitar sua família. Em outras situações ela pedia do dinheiro do 

marido, mas tendo em vista que ele nem sempre concordava que ela 

visitasse sua família, entende-se que o Bolsa Família era a fonte de renda 

que a permitia ir e vir independente de sua vontade. 

As entrevistas com as mulheres que moram em áreas rurais do 

Pernambuco permitiram analisar alguns elementos do patriarcalismo. Ou 

seja, existem evidências de que em áreas rurais existem lógicas do 

patriarcalismo mais ‘tradicional’ que se manifestam de forma exacerbada. 

Nas entrevistas com as gestoras da SecMulher, houve discursos sobre 

como o patriarcalismo seria mais exacerbado em áreas rurais: 

	

 (...) quando a gente vai para uma comunidade, rural, se a 
gente já consegue entender, né, que a gente vive em uma 
sociedade machista e patriarcal, quando a gente chega 
na zona rural é que a gente tem isso muito claramente! 
(...) É muito forte! Né, aquele sistema machista, ali. Como 
as mulheres são dominadas, elas são. E aí quando a 
gente vai para a área rural a gente já vê isso. Quando a 
gente vai pro Sertão, aí é que a gente consegue perceber 
isso bem mais de perto. (G1, 2017) 
 

No entanto, é possível questionar que os elementos que 

surgem do patriarcalismo estão presentes também em áreas urbanas. A 

diferença talvez seja a naturalidade com que essas manifestações são 

tratadas em áreas rurais. Embora não se tenha analisado nesta 

dissertação as diferenças entre áreas urbanas e rurais, é possível pensar 

que em áreas urbanas existem mais organizações de mulheres e a 

presença das discussões da sociedade civil e do Estado questionando os 

papeis tradicionalmente delegados às mulheres. As evidências mostraram 

que nesse estudo de caso as mulheres entrevistadas tinham discursos 

bastante alinhados em relação a esses papeis, naturalizando-os. 

Ainda sobre o eixo família, a literatura havia trazido duas 

formas diferentes de pensar o patriarcalismo em áreas rurais. A segunda 

forma, em contraste com a ideia de patriarcalismo mais exacerbado, seria 
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que o patriarcalismo em áreas rurais atualmente se manifesta em outros 

formatos diferentes dos tradicionais.  

Dekeseredy et al. (2007) apontam para o desafio à 

masculinidade decorrente de mudanças econômicas no campo que 

reduziram a empregabilidade tradicional dos homens na agricultura. Isto 

faria com que os homens se sentissem impossibilitados de cumprirem 

seus papeis tradicionais de gênero no sentido de proverem 

economicamente o núcleo familiar e seria um potencial para situações de 

agressão. Nas entrevistas e observações realizadas, não foi possível 

perceber esse elemento, já que na maioria dos casos os homens 

trabalhavam na agricultura ou em outra área, mas ainda contribuíam 

economicamente para a família. 

Além desse elemento, a literatura abordou a questão da família 

nuclear não ser a única forma de organização familiar em áreas rurais 

hoje. Os dados desse estudo de caso mostraram que realmente não se há 

apenas mulheres casadas em áreas rurais, isto é, existem separações e 

divórcios hoje. As entrevistadas E4 e E8 (2017), por exemplo, se 

divorciaram de agressores. Porém, percebeu-se nas rodas de conversa 

que muitas mulheres esperavam os maridos agressores falecerem para 

poderem se ver livres daquela situação de violência.  

Ou seja, realmente existem mudanças acontecendo e as 

mulheres se separam, mas isso ocorre principalmente em casos extremos 

em que a violência havia chegado a um limite que colocaria em cheque 

sua integridade física e dos filhos. Então, apesar de se poder falar que a 

família nuclear é não é mais a única forma de organização familiar em 

áreas rurais, os dados evidenciam que ela ainda é predominante e as 

separações ocorrem em ocasiões de muita gravidade. 

Além disso, Renninson et al. (2013) explicavam que esses 

“novos” status civis no campo eram motivadores de violência contra a 

mulher porque as mulheres divorciadas ou separadas sofriam mais abuso 

em áreas rurais do que em áreas urbanas. Em relação a isso, a fala da 

coordenadora regional corrobora essa visão: 
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Mas quando a gente chega no campo, nas áreas rurais as 
mulheres têm mais dificuldade por exemplo de se separar 
porque elas separadas elas ficam mais fragilizadas, os 
homens, ah tá, ali está livre. (G4, 2017) 

 

Assim, essa maior exposição das mulheres separadas ou 

divorciadas pela ideia de que não estariam atreladas a algum homem pelo 

casamento seria inclusive uma das motivações para não deixarem seus 

maridos.  

Ou seja, foram encontradas no campo tanto manifestações 

exacerbadas do patriarcalismo em sua roupagem tradicional, quanto 

novas manifestações causadas pelas mudanças no campo 

pernambucano.  

A seguir, os achados na dimensão comunitária serão discutidos a 

seguir para entender o impacto do interconhecimento na vida das 

mulheres em áreas rurais da região dos Agrestes. 

 

 

8.3 A comunidade e a violência contra a mulher nos Agrestes 
 

 

Em relação à dimensão da comunidade, a literatura trouxe uma 

visão de que o interconhecimento das pessoas, potencializado em 

comunidades rurais, seria um elemento negativo para as mulheres em 

situação de violência. 

Nesse sentido, as áreas rurais muitas vezes potencializam a 

sobreposição das redes sociais das pessoas pelo menor tamanho e 

isolamento geográfico dos locais, fazendo com que as mesmas pessoas 

estejam presentes em diferentes contextos de socialização. De acordo 

com Carrington e Owen (2015) isso gera um sentimento de vergonha para 

as mulheres em relação à comunidade quando se trata de violência contra 

a mulher. As mulheres teriam receio de se expor para os membros da 

comunidade e isso seria potencializado por essa intersecção das redes. 

Ou seja, se a rede formada pelo trabalho souber, as demais já sabem 

porque seriam em maioria formadas pelas mesmas pessoas. 
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No caso estudado, não surgiu explicitamente o termo vergonha, 

mas é possível perceber nas falas das mulheres que o interconhecimento 

na comunidade existia e trazia um elemento valorado negativamente por 

elas, a fofoca. Nas falas a seguir, essa questão fica evidente: 
 

É bom, e ao mesmo tempo de convivência essas coisas 
se torna ruim porque sempre uma fala da outra. Julga 
uma pessoa sem ser do jeito que a pessoa é. Sempre fica 
julgando desmoralizando a pessoa, fazendo fuxico, 
fazendo essas desavenças com as pessoas. (E2, 2017) 
 

Por um lado é bom, por outro é ruim né? Porque quando 
acontece alguma coisa todo mundo já está sabendo. (E5, 
2017) 

 

Assim, apesar de não terem mencionado diretamente a questão 

da vergonha, existe sim um receio dos membros da comunidade saberem 

de suas vidas pessoais e comentarem uns com os outros sobre ela. Um 

impacto possível sobre mulheres em situação de violência é elas 

possivelmente se sentirem acuadas de contarem para familiares, amigos e 

outros membros da comunidade com receio de que todo mundo saiba e a 

julgue pelo que está passando.  

Outro ponto trazido pela literatura era de que os profissionais a 

quem as mulheres em situação de violência pudessem recorrer poderiam 

ser conhecidos da família e membros da comunidade. Isso faria com que 

as mulheres não se sentissem confortáveis em relatar a violência sofrida 

e/ou relatarem e serem culpabilizadas pelos mesmos (LITTLE, 2016; 

GORTON; HIGHTOWER, 2002).  

A ação acompanhada nessa pesquisa contou com a 

participação de profissionais dos seguintes órgãos/programas: SecMulher, 

CRAS e Programa Mãe Coruja. Foi possível perceber pela observação e 

pelas entrevistas que a maioria dos profissionais não eram conhecidos 

pelas entrevistadas, sendo eles não habitantes das comunidades rurais, 

mas sim da parte central e urbana do município. As profissionais que eram 

mais conhecidas pelas entrevistadas eram as do Programa Mãe Coruja, 

devido à maior presença destas nas comunidades rurais. Ou seja, as 
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únicas profissionais que eram conhecidas pela comunidade o eram por 

interface do programa e não por outras redes sociais da comunidade.  

Isso pode trazer indícios de que não necessariamente a rede 

de atendimento (especializada ou não) faz parte das redes sociais das 

comunidades rurais. Nesse caso, a rede não fazia e isso demonstrou 

inclusive a não presença anterior do poder público para tratar de violência 

contra a mulher. As profissionais do Mãe Coruja que eram as únicas 

conhecidas relataram às profissionais da SecMulher que não eram 

familiarizadas com a rede para a violência contra a mulher e muitas vezes 

não sabiam como orientar as mulheres que as buscavam nesse sentido.  

Além disso, é interessante ressaltar que a culpabilização da 

vítima analisada por Gorton e Hightower (2002) dizia respeito a 

profissionais que tinham contato contínuo com as mulheres em situação 

de violência, fazendo parte das comunidades locais. Um dos relatos das 

mulheres entrevistadas mostrou que essa culpabilização das mulheres 

independe de profissionais que estejam em contato próximo e/ou sejam 

da comunidade. A entrevistada E8 conta no trecho a seguir sobre como foi 

o tratamento do juiz ao seu processo contra o marido, que havia cometido 

violência contra ela e sua propriedade: 

 

(...) E o processo andou, eu fui intimada duas vezes a 
comparecer no fórum. E na terceira vez que eu fui 
chamada, o juiz nem na minha cara ele olhou. 
Simplesmente ele chegou pra mim e disse assim, a 
senhora tem certeza que a senhora quer dar continuidade 
a esse processo? Porque pai preso não paga pensão. 
Então assim, é como se ele tivesse fazendo pouco caso 
com o meu caso, né? (E8, 2017) 
 

Ou seja, a culpabilização das mulheres que sofrem violência 

não é necessariamente por profissionais que conhecem as mulheres e 

suas famílias por estarem em suas comunidades, mas algo mais amplo da 

sociedade como um todo independente de estar ou não em área rural.  

Foi possível observar nas rodas de conversa que por vezes as 

mulheres participantes reagiam à fala da coordenadora culpabilizando as 

mulheres em algumas situações hipotéticas, como um exemplo dado pela 
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coordenadora em que uma mulher teria sido espancada e procurou a mãe 

para ajudá-la, mas depois voltou para o marido. As mulheres reagiram 

com falas como “dá até desgosto”, “assim você nasceu pra sofrer”. A fala 

da coordenadora foi relevante no sentido de explicar, após essas reações, 

que a culpa não era da mulher em nenhum caso, mesmo se ela decidisse 

voltar para o agressor.  

Além disso, o controle social informal foi outro elemento que 

surgiu na literatura sobre o interconhecimento das pessoas em áreas 

rurais ser algo negativo para mulheres em situação de violência 

(SANDBERG, 2013; LITLLE, 2016). Os seus resultados mostravam que 

pelo menor tamanho populacional das comunidades rurais e isolamento 

geográfico seria mais fácil para os agressores vigiarem as mulheres e 

cercearem seus passos nesse sentido, contribuindo para a violência e 

para a dificuldade de sair daquela situação. 

No caso observado, a questão da fofoca já apontada 

anteriormente corrobora essa visão de que é mais fácil realmente todo 

mundo saber o que uma pessoa faz e onde ela está nessas áreas, o que 

pode chegar de maneira mais fácil ao agressor. Além disso, o trecho a 

seguir mostra que esse controle acontece também diretamente pelo 

homem: 

 

Mas a gente fica lá rezando e ele fica chamando ali, 
andando em volta da igreja, fica por ali... Esquisito, viu? 
Às vezes eu tenho até vergonha. Eu sinto vergonha. Aí 
como o povo já conhece o povo diz, liga não. (E7, 2017) 

 

É possível pensar então que esse controle direto ou indireto 

pela comunidade seja facilitado nessas áreas pelo maior 

interconhecimento das pessoas e pelo isolamento geográfico do local. 

Também nessa fala se observa como a comunidade naturaliza o controle 

do agressor à mulher, dizendo para ela não ter vergonha de ele vigiá-la, 

como se fosse necessário ela se despreocupar com o comportamento 

dele. Ou seja, o comportamento dele não é visto como abusivo pela 

comunidade e ela ainda é culpabilizada a partir do momento em que as 
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pessoas precisam dizer para que ela não ter vergonha do comportamento 

fora dos padrões sociais do seu marido. 

DeKeseredy et al. (2017) mostraram que o interconhecimento 

também teria impacto negativo sobre situações de violência contra a 

mulher na medida em que os homens criavam grupos de apoio entre si. 

Os homens em diferentes posições na comunidade se apoiariam nesse 

sentido para desacreditar ou dar pouco crédito a denúncias de violência 

contra a mulher e/ou para esconderem agressões cometidas. No entanto, 

não foram encontrados no campo indícios desse tipo de grupo de apoio 

masculino, o que pode revelar a sua não existência no caso estudado, 

mas também pode simplesmente não ter ocorrido ou se tornado de 

conhecimento das mulheres entrevistadas.  

Porém, as implicações desses grupos de apoio apontados pelo 

estudo (DEKESEREDY et al., 2007) seriam a legitimação e normalização 

das situações de violência contra a mulher e como foi visto anteriormente 

isso foi percebido no caso estudado pela comunidade local, mas também 

pela sociedade em geral. Ou seja, talvez não sejam necessários grupos 

de apoio masculinos para que isso se reproduza. A sociedade reproduzir 

os elementos do patriarcalismo e do machismo já reproduz essa 

naturalização da violência contra a mulher, podendo os grupos de apoio 

masculinos serem um apoio de homens a outros homens sem a 

necessidade de se conhecerem e formarem uma rede informal.  

Como foi levantado até aqui, a literatura aponta o 

interconhecimento nas comunidades rurais como uma dimensão negativa 

para as mulheres em situação de violência. Contudo, os dados obtidos do 

campo possibilitam uma relativização desse elemento. Algumas 

entrevistadas apontaram um aspecto positivo das pessoas se conhecerem 

na comunidade onde moram, conforme os exemplos a seguir: 
 

É bom, é bom porque assim sempre um procura ajudar o 
outro quando vê alguém passando por alguma dificuldade 
tenta ajudar com uma cesta básica. Se tem um passando 
por algum problema de saúde de alguma forma tenta 
buscar ajuda num médico, com algum remédio. (E8, 
2017) 
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É bom... A gente se ajuda, né? Comunidade é bom 
também porque todo mundo conhece todo mundo e o que 
a gente precisa, claro, o pessoal ajuda. Mais é bom, não 
tenho o que falar não, pelo contrário. (E9, 2017) 
 

(...) Agora mesmo tem pouca violência ainda né? Não 
tinha nenhuma, está começando. Mas está mais calmo, 
roubo é menos, drogas, essas coisas, usa também, mas 
menos. Lugar grande é muito, a violência é maior. (E5, 
2017) 

 

Poderia se pensar que existe então um lado positivo nesse 

interconhecimento, no sentido de a comunidade se ajudar quando alguém 

está necessitado. Porém, pelas falas se percebe que não são relatos de 

ajuda em caso de violência contra a mulher. Nos casos em que as 

entrevistadas relataram histórias de violência que sofreram, não surgiu a 

ajuda da comunidade em nenhum momento.  

É relevante destacar também na fala da entrevistada E5 que a 

violência seria menor em áreas rurais e isso seria decorrente do 

interconhecimento. No entanto, a entrevistada nesse caso não parece 

incluir a violência contra a mulher na sua percepção, falando sobre a 

violência em geral.  

Esses relatos, associados à privacidade do núcleo familiar 

comentada na seção anterior, possivelmente mostram que a ajuda da 

comunidade pelo interconhecimento se faz presente em outras situações, 

mas que isso não necessariamente ocorre para mulheres em situação de 

violência. 

Seguindo essa dimensão da comunidade, outro elemento 

surgiu no campo que não havia sido encontrado na literatura revisada, a 

religião. A religião aqui se enquadra na dimensão comunitária porque foi 

um elemento que apareceu como espaço de convivência das mulheres 

entrevistadas. As comunidades visitadas possuíam poucos espaços 

públicos de convivência e as igrejas, católica e evangélicas, foram 

relatados como espaços de encontro da comunidade.  

Por um lado, as igrejas parecem ser um espaço em que as 

mulheres podem socializar para fora de seus lares, o que seria positivo no 

sentido de frear relativamente o seu isolamento.  
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[As pessoas se encontram] Mais na igreja. Porque tem a 
igreja evangélica e tem a igreja católica. É mais assim na 
igreja, sabe? (E6, 2017) 
 

Você sabe que eu só me divirto assim quando eu saio 
mais com as coisas da igreja? Você sabe que eu nunca 
saio.... Os passeios da igreja são as coisas que eu vou, 
mais é pra igreja. (E7, 2017) 
 

(...) a gente se reúne também nas igrejas, nas igrejinhas 
da comunidade. Porque lá são duas comunidades 
próximas, né? Sítio Pedra Branca e Sítio Queimado. Eu 
moro em Sítio Pedra Branca. Então assim, onde a gente 
mais se reúne, é na igreja, igrejinha da comunidade. (E9, 
2017) 

 

Dessa forma, não se pode desprezar que as igrejas são em 

áreas rurais um dos poucos espaços de convivência para a população, 

consistindo em um lugar que as pessoas consideram como lazer e/ou de 

reunião. No quesito positivo, foi possível observar em campo que as 

lideranças locais atuam nas comunidades por meio de sua participação 

ativa nas igrejas: 

 

E hoje em dia desde essa época que eu vim pra casa dos 
meus pais, que eu entrei pra igreja e pro sindicato que eu 
procuro ajudar outras mulheres, entendeu? (E4, 2017) 
 

Que os ônibus vinham para cá foi aquela menina do 
sindicato que passou no Whatsapp pra mim. Aí pediu pra 
eu avisar a igreja. Aí eu liguei o som da igreja e eu avisei. 
Só que era ontem, hoje eu não sabia, né? (E7, 2017) 

 

A entrevistada E4 é participante no sindicato e na igreja de sua 

comunidade e a entrevistada E7 é também muito ativa na sua igreja. A 

respondente E4 foi o ponto de apoio da coordenadora regional para a 

mobilização da roda de conversa que ocorreu em sua comunidade. Essa 

mesma entrevistada acionou a entrevistada E7, que conhecia por meio da 

igreja, para que ela fizesse a mobilização na outra comunidade. Sendo 
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assim, se corrobora o papel da igreja nas áreas visitadas como sendo 

locais em que as mulheres criam laços e podem ser mobilizadas através 

dessa rede. 

Ainda no caso da entrevistada E4, é relevante destacar que  a 

igreja foi o primeiro ponto de apoio procurado por ela na tentativa de sair 

da situação de violência: 

   

Aí eu sei que ele foi indo e aí um dia eu procurei ajuda na 
igreja. Fugi dele uma noite, eu deixei as crianças 
dormindo, e fui pra primeira igreja próxima da minha casa, 
tinha um encontro. Aí nesse encontro padre chegou pra 
mim e falou você não é obrigada a você viver com esse 
homem, Deus não está feliz com esse seu lar, com essa 
sua família, com esse casamento na igreja. Você casou 
na igreja, você prometeu até que a morte separe e tudo, 
só que você não está vivendo, ele não está vivendo, de 
acordo com a vontade de Deus, então você pode se 
libertar dele, antes que aconteça uma coisa maior. (E4, 
2017) 

 

Em sua fala é possível perceber uma dualidade quanto à 

influência da igreja na vida das mulheres que moram nas áreas visitadas. 

Primeiramente, não se pode desmerecer que para a entrevistada E4 a 

igreja foi o lugar em que ela se sentiu mais segura para relatar o que 

ocorria dentro de sua casa e pedir ajuda. Apesar disso, nota-se em sua 

fala que foi preciso uma “libertação” do padre em relação ao compromisso 

que E4 havia assumido dentro da igreja ao se casar com o seu marido, 

que se tornou seu agressor.  

Essa situação ficou bem clara no caso de E4 uma vez que 

buscou a igreja para essa libertação, mas foi possível observar nas rodas 

de conversa outros casos em que mulheres se sentiam presas no 

compromisso cristão do casamento. Isso foi notado em algumas mulheres 

que esperaram os maridos falecerem para saírem da situação de 

violência. Ou seja, as mulheres muitas vezes permanecem em 

casamentos com maridos que a agridem devido à pressão do casamento 

religioso que esse laço seria para sempre. Essas questões aparecem 

novamente na fala da coordenadora regional: 
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E aí as mulheres rurais, as estratégias delas são se juntar 
nos grupos de orações, entrar pra igreja, acessar 
programas sociais do município pra ter uma companheira 
pra conversar, ou então ficar ali mesmo, esperando que o 
marido morra, que ela seja viúva. Porque quando ela é 
viúva, elas sempre dizem assim, eu agora comecei a 
viver! Tu sente falta dele? Não, sinto não, graças a Deus 
que ele morreu. Nunca me bateu, mas graças a Deus ele 
morreu. Porque não é só violência física, né? E nas zonas 
rurais elas, assim, pelo que eu já andei, a coisa do 
psicológico é uma violência, mas é uma violência 
aceitável, entendesse? Como eu tenho que aguentar, é 
bíblico, eu tenho que aguentar! (G4, 2017) 

 

Ou seja, a religião é um fator muito presente na vida 

comunitária das áreas rurais visitadas e é um elemento dúbio uma vez 

que pode ser útil para as mulheres em situação de violência saírem um 

pouco de seu isolamento e formarem redes com outras mulheres, mas ao 

mesmo tempo pode reforçar a lógica de submissão da mulher ao homem 

e à instituição do casamento. 

Enfim, a dimensão comunitária reforçou a literatura no sentido 

de que o interconhecimento era visto pelas mulheres como um fator 

inibidor, o que poderia frear a busca por ajuda no caso de situações de 

violência. Além disso, a religião foi um elemento novo encontrado no 

campo que pode ser incluído na dimensão da comunidade e possui 

impactos dúbios quanto à violência contra a mulher. 

De maneira geral, foi possível compreender que na região dos 

Agrestes de Pernambuco, alguns pontos da literatura foram confirmados e 

outros relativizados. As dimensões da literatura permitem também analisar 

em que medida o Programa de Unidades Móveis de Pernambuco, 

apresentado na seção anterior, atua para mitigar ou eliminar os pontos 

negativos do isolamento, família e comunidade para possibilitar que as 

mulheres de áreas rurais saiam de situações de violência. Assim, o 

capítulo seguinte tratará das estratégias e limites do Programa para atuar 

nos elementos presentes na região visitada. 
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9 O Programa de Unidades Móveis e a violência contra a mulher na 
região dos Agrestes  

 

 

Dentre os objetivos específicos dessa dissertação, constava o 

entendimento se a Unidade Móvel era apenas a interiorização do modelo 

urbano de atendimento a mulheres em situação de violência. Ainda se 

pretendia compreender a partir do campo quais as estratégias e desafios 

do Programa para atuar a fim de mitigar ou eliminar as dificuldades das 

mulheres de áreas rurais para saírem de situações de violência.  

Tendo em vista o que se analisou nas duas seções anteriores19, 

as evidências do estudo de campo em Pernambuco mostraram que nesse 

caso o Programa de Unidades Móveis não consiste em uma interiorização 

do modelo urbano. É possível perceber isso através dos elementos 

diferentes não só na concepção, mas principalmente no aprimoramento do 

Programa ao longo do tempo para que se conseguisse de fato chegar até 

as mulheres que moram em áreas rurais. 

Nesse sentido, a mobilização com atores locais de maneira 

descentralizada, envolvendo a figura das coordenadoras regionais e de 

diferentes atores a depender do local onde se realizará a ação foi uma 

estratégia diferente do que é feito em áreas urbanas. Em áreas urbanas 

existem mais equipamentos públicos e as mulheres podem procurar o 

equipamento mais adequado de sua cidade ou serem encaminhadas a ele 

por outros serviços. Já nas áreas rurais, é necessário fazer uma busca 

ativa pelas mulheres e isso envolve compreender o local. O que funciona 

em uma comunidade talvez não funciona na outra, se o carro de som é o 

meio mais utilizado em uma comunidade, na outra pode haver uma rádio 

comunitária que é a maior fonte de notícias das pessoas que ali habitam. 

Enfim, entender essas lógicas particulares e agir dentro delas e não a 

despeito delas é uma estratégia diferente do Programa especificamente 

para este público. 

																																																								
19 Ver seções 7 e 8. 
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Outro elemento diferente é a escolha de onde fazer. Ao 

contrário de áreas urbanas que possuem maior presença de 

equipamentos públicos, nem sempre em áreas rurais é possível ou viável 

fazer as ações nos poucos equipamentos existentes. A escolha do local 

onde é realizada a ação passa por uma questão de proximidade das 

mulheres que são o público-alvo da ação, uma vez que a falta de 

transporte é muitas vezes um fator limitante à participação, como já foi 

visto. Além disso, questões climáticas e geográficas podem dificultar a 

escolha ideal do local.  

A questão da proximidade pode também estar presente em 

áreas urbanas, principalmente em metrópoles. Porém, no caso de áreas 

rurais, isso se dificulta ainda mais por se tratarem de comunidades 

pequenas e difusas, sendo a realização das ações na própria comunidade 

um desafio porque cada cidade pode possuir um alto número de 

comunidades rurais. Essa foi então uma escolha da SecMulher em atuar 

sempre dentro das comunidades, mesmo que para isso fosse necessário 

inicialmente passar por apenas duas comunidades de cada município do 

estado. Nessa estratégia, é possível perceber como ir até as comunidades 

age diretamente nas dimensões apontadas pela literatura e no campo 

como agravantes a mulheres em situação de violência de áreas rurais. 

Isso porque essa escolha reflete a alternativa, que seria fazer a ação em 

uma área mais central, urbana talvez, e perder a participação das 

mulheres que mais precisariam e por estarem sem renda, sem transporte 

e/ou vigiadas de alguma forma, não poderiam ir até a cidade para 

participar. 

Além disso, o ônibus foi feito para que pudesse enfrentar 

situações geográficas relativamente adversas. Isto é, passar por áreas 

sem estradas de asfalto, em chuvas etc. Em casos extremos, o ônibus 

não consegue acessar alguns lugares mesmo assim. Mas em geral, a 

estrutura diferencia da urbana porque essas questões geográficas, 

climáticas e de infraestrutura são  limitantes para que o Estado chegue em 

muitos serviços oferecidos.  

Outro fator importante para diferenciar o Programa de Unidades 

Móveis do modelo urbano é em relação ao teor do convite para as 
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mulheres e também a estrutura da roda de conversa. Como já foi 

mostrado na seção 7, o convite é para uma conversa sobre direitos das 

mulheres e a roda de conversa se inicia realmente dessa forma mais 

ampla, introduzindo vários serviços disponíveis na comunidade. Somente 

depois o assunto da violência contra a mulher é introduzido e ainda assim 

existem vários cuidados ao se tratar do mesmo.  

Nessa estratégia, há também uma relação com a literatura uma 

vez que a violência contra a mulher estaria dentro da dimensão familiar, 

do assunto privado, e sobre o qual muitas mulheres de áreas rurais não 

querem que a comunidade saiba por inúmeros motivos, mas dentre eles 

está o medo do estigma devido ao interconhecimento das pessoas. 

Convidar para uma roda de direito das mulheres de forma mais ampla e 

introduzir a conversa dessa forma, cria um outro ambiente para as 

mulheres porque possibilita que todas que quiserem compareçam, tendo 

sofrido ou não violência, sem que isso as rotule perante os membros da 

comunidade. Além disso, cria um ambiente de maior confiança por irem se 

conhecendo (as mulheres e a equipe da Unidade) aos poucos pelos 

outros assuntos, criando uma maior confiança do que falar diretamente na 

violência contra a mulher em si, que é um assunto delicado. 

Ademais, a questão da fala adaptada ao local também é uma 

estratégia que particulariza a roda de conversa da Unidades Móveis no 

caso de Pernambuco. Ficou nítida a diferença na aceitação e reação às 

falas quando profissionais de serviços urbanos falaram em linguajar 

técnico e sem fazer adequações. A coordenadora regional, por sua vez, 

conseguia trazer ilustrações daquela realidade, que faziam sentido para 

aquelas mulheres, sendo muito sensível às suas preocupações e dúvidas. 

Isso faz com que a Unidade Móvel seja diferente também porque cada 

coordenadora regional tem a vivência da sua região, sabendo qual a 

particularidade da mesma e como fazer essa adequação para que as 

mulheres realmente se interessem e entendam o que se quer passar na 

roda de conversa. 

Por fim, o acolhimento na Unidade Móvel também é diferente 

do modelo urbano, porque a Unidade Móvel não é um equipamento 

público em si. Ela abriga temporariamente profissionais que existem de 
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outros equipamentos, que não são necessariamente parte da rede 

especializada em atendimento a mulheres em situação de violência. 

Nesse quesito, o Programa das Unidades Móveis pode ser 

estratégico na medida que para cidades que não possuem rede 

especializada a equipe da SecMulher realiza de certa forma a roda de 

conversa não só para as mulheres, mas também para os profissionais da 

rede municipal e estadual que atuam no local. Isto é, são estes 

profissionais que atuam no local e que permanecem no mesmo depois da 

saída das Unidades Móveis. O Programa atua no sentido de também levar 

informações a esses profissionais sobre os direitos, equipamentos e 

serviços disponíveis para que eles possam ajudar mulheres em situação 

de violência.  

No entanto, é nesse mesmo elemento que o Programa possui 

fragilidades uma vez que o acolhimento depende da vontade política e 

técnica dos profissionais da rede municipal. Se não existe, o serviço de 

acolhimento não ocorre e a ação da Unidade Móvel se resume à roda de 

conversa. Além disso, mesmo em casos onde ocorre a participação 

efetiva e o acolhimento, o pouco contato da equipe da SecMulher com 

esses profissionais provavelmente não é suficiente para capacitá-los para 

atender essas mulheres em situação de violência. Ou seja, mesmo 

havendo acolhimento, este pode reproduzir o patriarcalismo (KIPNIS, 

2015) e não ajudar nesse sentido a efetiva saída da situação de violência.  

Isso nos leva ao entendimento de que, no caso estudado, o 

Programa de Unidades Móveis consiste em uma campanha sobre os 

direitos das mulheres, a Lei Maria da Penha e informações sobre quais 

serviços as mulheres podem acessar para buscar ajuda. Nesse sentido, 

pode-se analisar as implicações dessa ação pensando nas dimensões 

analisadas na seção anterior20. 

Pensando nas dimensões analisadas (isolamento, família e 

comunidade), a roda de conversa do programa ultrapassa relativamente a 

dimensão do isolamento geográfico, uma vez que vai até as comunidades 

rurais. No entanto, mesmo nas comunidades as ações são realizadas em 

																																																								
20 Ver seção 8. 
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locais mais centrais (coreto e igreja, por exemplo), o que ainda pode ser 

impeditivo para algumas mulheres que morem distantes desses locais.  

Em relação ao isolamento social, a roda de conversa pode 

auxiliar as mulheres a formar uma nova rede, com as mulheres que 

participaram da roda. Tendo identificado as mulheres passaram por 

situações semelhantes a elas e/ou que demonstraram confiança na roda 

de conversa, as mulheres podem igualmente romper com o medo do 

interconhecimento, criando um grupo de apoio entre essas mulheres.  

Já em relação à dimensão familiar, é relevante destacar 

novamente que a dificuldade inicial da ação de conseguir a participação 

das mulheres em áreas rurais convidando-as para falar de violência contra 

a mulher demonstra a influência dos elementos do patriarcalismo e o 

receio também do conhecimento das pessoas. A resistência 

provavelmente ocorria no âmbito da privacidade daquele assunto, o que 

reflete na dimensão familiar e comunitária ao mesmo tempo, uma vez que 

a violência é vista como da esfera privada. Além disso, houve certo 

cuidado na fala da coordenadora regional sobre como a intenção não era 

destruir famílias, também revelando que a ação precisava contornar a 

rejeição à priori das mulheres em relação ao tema. 

Em relação à dimensão comunitária, como já se explanou 

anteriormente, a ação teria potencial de transformar em partes o 

interconhecimento em algo positivo para as mulheres, através da criação 

de novos laços de confiança e apoio entre elas. Além disso, no que diz 

respeito à religião, é importante ressaltar que a ação não age contra as 

instituições religiosas, mas as utiliza em seu favor, através das lideranças 

femininas das igrejas em comunidades. Isso significa também um 

potencial transformador da ação, na medida em que consegue dialogar 

com as instituições que são importantes naquela comunidade e passar a 

mensagem de direitos das mulheres e da Lei Maria da Penha mesmo para 

quem está dentro de instituições possivelmente mantenedoras do 

casamento religioso.  

Nesse sentido, é possível perceber que desde a sua 

implementação piloto em Pernambuco até hoje, o Programa de Unidades 

Móveis conseguiu desenvolver estratégias que agem sobre as dimensões 
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presentes nas áreas rurais para conseguir driblar dificuldades e chegar até 

as mulheres que vivem nessas áreas.  

Entretanto, essas conquistas não significam que não persistem 

ainda limites no âmbito do Programa. A partir das entrevistas realizadas, 

foi possível perceber que as mulheres que participaram da roda de 

conversa saíam da ação com um sentimento de empoderamento, 

especialmente das mulheres que relataram estar vivendo atualmente em 

situação de violência. A seguir, algumas falas ilustrativas desse 

entusiasmo: 

 

Eu só quero agradecer da oportunidade que vocês me 
deram de eu participar dessa reunião e que todas não 
tenham medo de sair dessa vida de viver obrigada. 
Ninguém é obrigada a viver com ninguém, cada um tem o 
seu direito de viver como bem quiser. E como bem 
entender. (E2, 2017) 
 

Mudou, mudou! Que agora quando ele chegar me 
ameaçando eu digo olha aqui ó, tem um livrinho ó 
explicando tudo te meto lá dentro aí ele fica bravo, feito o 
meu genro. O meu genro também era bem violento com a 
mulher aí agora não bate mais nela não, com medo. Ele 
diz no que eu der eu dou logo pra matar porque agora é 
essa Maria da Penha, Maria da Penha, pros homens não 
têm esse direito, fica bravo ou com medo. Eu acho é bom, 
gostei. (E5, 2017) 

 

Nessas falas é possível perceber que as mulheres em situação 

de violência saem da roda de conversa com uma convicção de que não 

têm que passar pela violência que estão passando e sem o medo que 

tinham antes. Esta é uma consequência relevante porque as mulheres 

saem com informações que não conheciam anteriormente e sentem que 

podem mudar a situação em que estão inseridas.  

Ao mesmo tempo, as Unidades Móveis estão presentes 

realmente na comunidade por um período inferior a um dia. E em alguns 

casos, como os das comunidades visitadas, o acolhimento pela rede 

municipal não ocorre sequer no dia da ação das Unidades Móveis.  

Essas mulheres saem da roda de conversa se sentindo 

empoderadas, porém, o que as Unidades Móveis realmente modificaram 
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na realidade dessas mulheres para que elas possam ter condições 

efetivas de saírem da situação de violência?  

Em relação às dimensões estudadas, as Unidades Móveis não 

são equipamentos permanentes e desde o início de sua implementação 

em 2014 ainda não passaram por todos os municípios de Pernambuco, 

não superando totalmente o isolamento geográfico. Nos municípios que 

passaram, só duas comunidades rurais foram visitadas. Isso significa que 

as Unidades Móveis em si não são equipamentos com os quais essas 

mulheres podem contar porque eles provavelmente não retornem para a 

mesma comunidade.  

Além disso, a Unidade em si não tem a equipe de acolhimento, 

o que revela que depois que a Unidade vai embora de uma comunidade, 

as mulheres têm acesso à mesma equipe anterior do município. Esta 

equipe pode ter sido sensibilizada pela ação ou não, deixando a 

comunidade na mesma situação anterior. A ação também não modifica a 

dificuldade de se conseguir atendimento em uma situação emergencial de 

violência nessas áreas mais afastadas.  

Em relação ao isolamento social das mulheres, apesar do 

potencial de criar laços entre as mulheres participantes, as Unidades nada 

fazem em relação a mulheres que não podem visitar suas famílias, que 

são impedidas de trabalhar e, por vezes, de sair de casa. Além disso, 

provavelmente mulheres em situação mais grave de isolamento social 

nem tenham podido comparecer na roda de conversa. 

Quanto à dimensão familiar, a roda de conversa ajuda as 

mulheres a compreenderem seus direitos e não se submeterem ao 

patriarcalismo, mas não modifica como os homens e o restante da 

sociedade compreendem como núcleo familiar e manifestam em termos 

de machismo. Ou seja, não ocorrem mudanças em relação à não divisão 

de tarefas domésticas. Não interfere na dependência econômica das 

mulheres de seus maridos porque não cria possibilidades de emprego e 

renda para elas, tampouco resolve a situação de creches para que as 

mulheres com filhos pequenos possam se inserir no mercado de trabalho. 

O programa também não age no sentido de garantir propriedade para 

essas mulheres caso elas optem por sair da propriedade do marido.  
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Por fim, em relação ao interconhecimento, o programa pode 

influenciar positivamente pela criação dos grupos de apoio entre 

mulheres, mas não muda o que o restante da comunidade pode dizer ou 

agir contra as mulheres em situação de violência.  

Ainda, nas rodas de conversa a coordenadora explicitava a 

hipótese de um(a) profissional de qualquer serviço negar assistência ou 

falasse de alguma forma para as mulheres pensarem nos filhos ou 

voltarem para casa e orientava as mulheres de que poderiam denunciar 

esses profissionais no Disque-0800 porque era direito delas receberem 

aquele serviço. Ou seja, a ação tenta romper com a culpabilização da 

vítima através da denúncia. No entanto, é questionável qual é a real 

efetividade dessa denúncia e o que na prática mudaria para a mulher em 

situação de violência que precisasse daquele serviço naquele momento. 

Enfim, o Programa parece ser um primeiro passo importante, 

que é o de começar a conscientizar as mulheres de áreas rurais de seus 

direitos em relação à violência contra a mulher. Entende-se pela fala da 

coordenadora regional que a ideia das rodas de conversa é que as 

mulheres atingidas não cheguem a uma situação tão grave de violência 

porque saberiam onde procurar ajuda antes de chegar em uma situação 

de violação da integridade física. Mas na realidade parece ainda 

permanecer obscuras quais são realmente as redes de apoio próximas às 

mulheres, principalmente quando não há um interesse efetivo da equipe 

municipal. Além disso, para saídas em situações menos graves todos os 

problemas materiais das mulheres que o Programa não parece resolver 

persistem. Ou seja, existe a possibilidade de essas mulheres seguirem 

mesmo assim nessa situação até que ela se agrave. 

Dessa forma, os próximos passos importantes para o programa 

envolvem a mudança das condições materiais dessas mulheres para que 

elas tenham maior capacidade de saírem de situações de violência. além 

disso, apesar de a figura das coordenadoras regionais permanecer 

próxima aos municípios, ela é muito pequena (uma só pessoa para um 

conjunto de municípios e comunidades) e não tem poder suficiente (de 

polícia e/ou judicial) para conseguir dar uma resposta rápida e efetiva o 

suficiente para apoiar essas mulheres se elas estiverem uma situação 



   175 
 

grave de violência. Ou seja, também é necessário que a SecMulher e o 

governo federal concedam maiores condições materiais (financeiras, 

institucionais, humanas) para que o Programa de Unidades Móveis possa 

estar presente com maior frequência e efetividade na vida das mulheres 

em áreas rurais. 
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10 Considerações Finais 

 

 

Esta dissertação objetivou entender quais as estratégias e 

dificuldades de mulheres rurais e organizações públicas para que estas 

mulheres saiam de situações de violência. Para isso, buscou-se adentrar 

o campo-tema da violência contra a mulher em áreas rurais.   

Primeiramente, a investigação permitiu compreender como as 

mulheres rurais se organizaram no Brasil a partir das suas semelhanças 

para lutar em prol dos seus direitos desde os anos 80, começando a luta 

pelos direitos civis, de documentação básica e acesso a propriedade, que 

muitas mulheres rurais não possuíam. A questão da violência contra a 

mulher em áreas rurais surgiu como tema de luta dos grupos de mulheres 

rurais nos anos 2000. Além disso, a partir das Marchas das Margaridas 

ocorrem entradas do tema da violência contra a mulher em áreas rurais na 

agenda governamental, fazendo com que algumas mudanças fossem 

realizadas. Alguma dessas mudanças foram a criação de fóruns nacional 

e posteriormente estaduais de Políticas contra a Violência no Campo, na 

Floresta e nas Águas, Unidades Móveis de Atendimento à Mulher em 

situação de violência nessas áreas e uma assessoria voltada 

exclusivamente para as questões dessas mulheres no âmbito da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres. Além disso, foi possível 

identificar a rede de atendimento para mulheres em situação de violência 

existente hoje no Brasil e perceber como essa rede, apesar de ter 

evoluído, permanece ainda muito concentrada em áreas urbanas.  

A seguir, foi realizada uma revisão da literatura nacional e 

internacional sobre a violência contra a mulher em áreas rurais, apontando 

para estudos com diferentes vertentes de teoria mostrando dimensões 

que impactam na violência contra a mulher em áreas rurais e na 

capacidade de as mulheres rurais reagirem a este problema. Na revisão 

da literatura foram encontradas principalmente três dimensões explicativas 

para a violência contra mulheres em áreas rurais e a dificuldade das 
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mulheres rurais em romperem com essas situações: isolamento, família e 

comunidade.  

Na dimensão do isolamento, foram apontados os isolamentos 

geográfico e social: o geográfico dificultaria o acesso a serviços de 

atendimento, apoio e proteção e o social, no qual os laços sociais são 

construídos a partir do casamento. Também foram apontados fatores 

relacionados à família e a valores patriarcais, mas sem consenso quanto 

ao mesmo, alguns apontam para um patriarcalismo mais exacerbado em 

áreas rurais do que em áreas urbanas que seria resquício da tradição, 

mas há também quem defende que o patriarcalismo em áreas rurais está 

tomando novas formas relacionadas à reação dos homens às 

transformações no campo que promoveram mudanças para as mulheres 

no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho e formas de se 

relacionar. Por fim, também foi apontado o interconhecimento dentro das 

comunidades, que seria mais exacerbado em áreas rurais, podendo levar 

as mulheres a não conseguirem confiar relatar as agressões sofridas para 

pessoas dentro da mesma rede social. Enfim, a literatura mostra uma 

discussão em formação, com pouco tempo e poucos autores discutindo o 

problema, não chegando a um consenso sobre o mesmo. 

A partir da metodologia multlmétodos do campo-tema, buscou-

se compreender a violência contra a mulher em áreas rurais através de 

três dimensões de análise: documentos de domínio público, dados 

secundários e estudo de caso.  

A análise de documentos públicos evidenciou como o problema 

da violência contra as mulheres rurais tem circulado nas arenas 

internacionais, sobretudo em tratados e discussões liderados 

organizações internacionais multilaterais. Esses tratados e discussões 

influenciam a produção de leis nacionais e dão robustez ao debate no 

Brasil, uma vez que são instrumentos para que os grupos organizados de 

mulheres rurais reforcem a necessidade de intervenções governamentais 

em prol de seus direitos. Nesse sentido, o Brasil assinou alguns tratados e 

participou de diferentes fóruns de discussão cujos assuntos tangenciavam 

ou focavam em mulheres rurais e violência contra a mulher. Destacam-se 

a Convenção da Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 



   178 
 

Mulher, a “Discussão Geral sobre Mulheres Rurais” promovida pela 

Organização das Nações Unidas, a Convenção Belém do Pará, que deu 

origem à Lei Maria da Penha, a Declaração e Plataforma para a Ação de 

Beijing, e diferentes chamadas para a ação das mulheres do campo pela 

Via Campesina. Essas organizações ressaltam o fator isolamento 

geográfico apontado anteriormente pela literatura como uma característica 

que dificulta o acesso das mulheres de áreas rurais aos serviços de 

enfrentamento à violência contra a mulher e outros serviços em geral que 

poderiam ajuda-las indiretamente, tais como educação e saúde. Além 

disso, as organizações da sociedade civil, governamentais e 

internacionais também reforçam a situação de maior vulnerabilidade das 

mulheres rurais, devido aos fatores socioeconômicos que apontam para 

menor autonomia destas devido a uma menor oferta de empregos e das 

baixas condições para terem renda através do empreendedorismo. 

Os dados secundários por sua vez mostraram a situação das 

mulheres rurais para contextualizar algumas características das mulheres 

rurais em termos de inserção no mercado de trabalho, rendimentos e 

escolaridade. Essa investigação mostrou que esse grupo das mulheres 

rurais apresenta características socioeconômicas que o diferencia das 

mulheres urbanas e de áreas híbridas, com indicadores muito abaixo das 

condições das mulheres dos outros dois grupos no país. Além disso, 

comparativamente aos homens rurais, se mostram em maior situação de 

desigualdade de gênero.  

Ainda em relação aos dados secundários, se mostrou que a 

violência contra a mulher em áreas rurais ainda é uma questão cercada de 

invisibilidade, já que existem poucos dados sobre o problema, com grande 

parte das grandes pesquisas no Brasil sobre violência contra a mulher não 

atingindo na sua amostra as mulheres em áreas rurais. Além disso, as 

pesquisas e bases de dados que abordam mulheres em áreas rurais são 

pontuais, sem longitude temporal, sem abrangência nacional e sem 

expansividade para todo o território e provavelmente muito 

subdimensionados.  

Apesar de os dados serem frágeis, os dados mais reveladores 

da violência contra a mulher em áreas rurais são os dados do Disque-180. 
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Porém, ainda se reforça que são dados subdimensionados, porque 

dependem da busca do canal de atendimento pelas mulheres em situação 

de violência e ainda são poucas as mulheres em áreas rurais que 

buscaram esse canal nos últimos anos. Porém, para se ter alguma ideia 

da gravidade do problema, o Disque-180 em 2016, 49% dos casos de 

violência relatados por mulheres rurais foram cometidos por ex-

companheiros ou cônjuges. 54% dos relatos foram de violência física e 

72% das mulheres rurais que informaram a frequência de agressão eram 

submetidas a elas com alta periodicidade, todos os dias ou algumas vezes 

na semana. 

Por fim, se realizou o estudo do caso no estado de Pernambuco 

a fim de coletar informações com pessoas - gestores de organizações e o 

público que se identifica com o grupo das mulheres rurais - sobre as 

estratégias e dificuldades que poderiam influenciar as mulheres rurais a 

saírem ou não de situações de violência. Em um primeiro momento, 

mostrou-se como o Programa de Unidades Móveis se inseria, na ocasião 

do estudo, dentro de uma estratégia da Secretaria da Mulher do Governo 

de Pernambuco para chegar às mulheres de áreas rurais do estado e 

levar informações sobre a violência contra a mulher. Assim, se 

compreende como o local estudado, região dos Agrestes, faz parte de 

uma divisão geográfica do estado de Pernambuco que permite à 

SecMulher compartimentalizar o território rural e adequar suas estratégias 

de acordo com os locais atendidos.  

Foi possível também compreender o fluxo de funcionamento do 

Programa de Unidades Móveis em Pernambuco desde a concessão das 

Unidades Móveis pelo governo federal até a realização das rodas de 

conversa e do atendimento psicossocial em cada comunidade rural. 

Percebeu-se que, no caso de Pernambuco, o Programa de Unidades 

Móveis possui um orçamento muito limitado, mas consegue ser 

implementado principalmente pelas diversas parcerias com as prefeituras 

municipais, equipamentos estaduais presentes nos locais e organizações 

da sociedade civil. Essas parcerias fazem parte de uma estratégia 

importante para que o programa consiga chegar até o público-alvo, as 

mulheres de áreas rurais, uma vez que a descentralização permite o maior 
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entendimento das lógicas de cada município e cada comunidade. Ou seja, 

é através da capilaridade das organizações já presentes nos territórios 

que se consegue a mobilização das mulheres em áreas rurais, muitas 

vezes dispersas geograficamente.  

Através do acompanhamento do Programa de Unidades Móveis 

em duas comunidades rurais da região dos Agrestes, foi possível 

entrevistar mulheres que vivem na região para compreender as suas  

estratégias e dificuldades para sair de situações de violência. Nesse 

sentido, se analisou o material coletado nas entrevistas à luz da literatura 

revisada anteriormente. Um dos achados da pesquisa foi a presença 

constante da interação entre urbano e rural tanto ao longo da vida de 

muitas entrevistadas, que viveram ora em locais urbanos ora em locais 

rurais, quanto no cotidiano das mesmas, que transitam entre esses 

espaços com frequência. Algumas entrevistadas relataram ter sofrido 

violência enquanto habitavam áreas rurais e/ou urbanas, revelando que 

uma distinção muito clara entre urbano e rural não é tão válida assim para 

explicar se e como as mulheres que moram em cada uma dessas áreas 

teriam condições diferentes de sair de uma situação de violência. 

Apesar disso, as dimensões de análise - isolamento geográfico, 

família, comunidade - apontadas pela literatura foram encontradas no 

estudo de caso apontando para similaridades entre as mulheres que 

moram em áreas rurais.  No quesito isolamento, a falta de serviços e bens 

em geral, falta de empregos e pouco acesso a transporte público foram 

identificados como fatores de isolamento geográfico. O isolamento social 

também esteve presente no caso estudado, sendo uma violência em si e 

um primeiro passo para outras violências contra as mulheres que 

vivenciaram essa situação. Nas entrevistas coletadas, a maioria das 

mulheres foram forçadas a afrouxar/cortar laços com as famílias primárias 

pelos parceiros após o casamento, principalmente através da mudança de 

comunidade ou de cidade, e também a saírem do mercado de trabalho. 

Identificou-se também que situação de isolamento geográfico, com a 

menor presença do Estado, faz com que a família se torne uma rede 

importante para as mulheres em situação de violência. no entanto, o 

isolamento social parece criar um impedimento para que as mulheres 
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consigam um apoio familiar que rompa com laços de casamento com 

agressores. 

Em relação à dimensão familiar,  o estudo de caso evidenciou 

que ambas as formas de patriarcalismo, tradicional e novo, existem 

concomitantemente nas áreas rurais. O patriarcalismo em sua faceta 

antiga permanece sobretudo pela força da instituição do casamento, ainda 

muito ligado à religião nas áreas estudadas. A análise das entrevistas 

revelou que o casamento é um status social muito relevante, que 

caracteriza as mulheres e que as qualifica na comunidade. Isso faz com 

que a esfera privada da família seja muito forte no caso estudado, 

permanecendo a ideia de que ninguém externo a um casamento deve 

interferir nele, mesmo em casos de agressão. Apesar de a maioria das 

entrevistadas terem propriedades compartilhadas, os achados mostraram 

situações em que a propriedade permanece um entrave para as mulheres 

se desvencilharem de maridos agressores. Agregando ao patriarcalismo 

antigo, as evidências mostraram a continuidade do papel tradicional das 

mulheres de cuidado com os filhos e com a casa. Já em relação às novas 

formas de patriarcalismo, foi possível perceber alguns casos de divórcio e 

novos formatos familiares, apesar de serem minoria.  

Por fim, na dimensão comunitária o estudo de caso mostrou 

que as mulheres entrevistadas se importam muito com o que a 

comunidade pensa e fala sobre elas. Percebeu-se que o 

interconhecimento entre as pessoas nas comunidades pode levar as 

mulheres a esconderem situações de violência por receio de serem 

julgadas das pessoas da comunidade. Ainda sobre o interconhecimento, 

no caso estudado os profissionais que tiveram contato com as mulheres 

de áreas rurais não faziam parte das redes sociais da comunidade. Se por 

um lado isso pode ser positivo para as mulheres terem maior 

probabilidade de se abrirem em relação à violência sofrida, por outro lado 

pode evidenciar que a rede de atendimento não está presente no 

cotidiano das comunidades, podendo dificultar a interação efetiva com as 

mulheres de áreas rurais. Também se identificou que o elemento de 

culpabilização da vítima não era necessariamente por profissionais 

conhecidos, mas algo mais amplo da sociedade, sendo reproduzido por 
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profissionais que conhecem ou não as mulheres. No campo se identificou 

que o interconhecimento também era visto pelas entrevistadas como algo 

positivo, pela possibilidade de apoio/ajuda da comunidade, porém as 

evidências mostraram que em casos de violência contra a mulher esse 

apoio não se efetivou.  

O campo também trouxe um novo elemento à dimensão da 

comunidade, a religião. O ambiente religioso se mostrou dúbio, uma vez 

que apontou para um raro espaço de socialização das mulheres fora do 

ambiente doméstico, permitindo sair um pouco do isolamento social 

vivenciado. Também, os grupos religiosos foram identificados como 

parceiros do Programa de Unidades Móveis, o que mostra sua 

importância para o Estado chegar até as mulheres de áreas rurais. No 

entanto, a religião é ao mesmo tempo uma forma de manutenção do 

patriarcalismo tradicional, principalmente através da instituição do 

casamento, em que as mulheres se sentem pressionadas a 

permanecerem casadas com agressores. Enfim, o estudo de campo 

permitiu reforçar e relativizar fatores identificados pela literatura.  

Como se realizou o estudo de caso através da observação do 

Programa de Unidades Móveis de Pernambuco, também se analisou 

quais as estratégias e dificuldades deste para auxiliar as mulheres de 

áreas rurais a saírem de situações de violência. Dentre os achados, se 

destacam as estratégia de descentralizar o programa, adequar o teor do 

convite e as falas das coordenadoras regionais nas rodas de conversa e 

escolher o local mais adequado para realizar a roda de conversa em casa 

comunidade. Apesar de o programa ter conseguido até então atingir 

10.418 mulheres de áreas rurais, percebeu-se através do estudo de 

campo que existem limitações na sua capacidade de efetivamente auxiliar 

as mulheres de áreas rurais a saírem de situações de violência. Se de 

uma parte o programa consegue através das estratégias apontadas levar 

informações ao público-alvo sobre violência contra a mulher e a rede de 

atendimento, de outra parte ele depende da rede municipal para realizar o 

acolhimento psicossocial, que seria a porta de entrada das mulheres para 

a rede de atendimento. Os achados do estudo mostraram que as rodas de 

conversa podem auxiliar as mulheres no sentido de trazerem informações 
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e formarem laços de confiança entre as mulheres. Porém, restam 

limitações quanto à mudança efetiva nas dimensões que dificultam a 

saída dessas mulheres de situações de violência – isolamento, família e 

comunidade. 

Enfim, o esforço de pesquisa tentou abordar o campo-tema por 

diferentes facetas para se aproximar de um campo ainda em formação. 

Porém, houve limitações nessa pesquisa, como não conseguir dados com 

a abrangência e periodicidade estatisticamente relevante. Porém, isso 

aponta para a necessidade de se realizar pesquisas primárias para que 

sejam coletadas essas informações especificamente sobre a violência 

contra a mulher em áreas rurais. 

Esta dissertação pretendeu focar no público das mulheres que 

moram em áreas rurais, no entanto se percebeu pelo estudo de caso que 

existe uma fluidez entre os limites geográficos. Assim, uma limitação da 

pesquisa seria a comparação entre as áreas rurais e urbanas para 

compreender se as dimensões identificadas acontecem somente em 

áreas rurais ou estão presentes também em áreas urbanas e de que 

forma. 

Houve uma escolha de concentrar o foco na região dos 

Agrestes de Pernambuco, mas o estudo de caso não pode ser 

generalizado. A pesquisa permitiu encontrar indícios de elementos 

presentes no caso estudado, mas que poderiam em futuras pesquisas 

serem investigados em outras localidades para reforçar ou refutar os 

achados. Quanto ao Programa de Unidades Móveis, cada estado possui 

uma estratégia diferente, então houve um primeiro passo para analisar 

como o programa está sendo implementado em um estado. Porém, seria 

relevante entender em futuros estudos se outras formas de se 

implementar o programa levam a resultados diferentes para apoiar as 

mulheres de áreas rurais saírem de situações de violência. Assim, 

recomenda-se a realização de outros estudos que versem sobre a 

temática da violência contra a mulher trazendo novos achados para a 

discussão. 

Enfim, esta dissertação foi realizada em um momento político 

em que vem ocorrendo uma desestruturação de políticas públicas e 
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organizações públicas voltadas ao combate da violência contra a mulher. 

Nese sentido, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 

da República perdeu o status de ministério em 2015 quando Michel Temer 

assumiu a presidência interina após o impeachment de Dilma Rousseff. 

Além disso, a crise econômica, aliada a uma tomada conservadora das 

forças políticas, tem resultado em um corte orçamentário de muitas 

políticas públicas relacionadas a gênero em âmbito federal e também nos 

estados e municípios. A violência contra a mulher em áreas rurais estava 

ainda se consolidando enquanto um problema social que merece atenção 

particular do Estado, quando ocorreu o impeachment. Logo, não houve 

tempo de consolidação do Programa de Unidades Móveis e outros 

associados ao grupo das mulheres em áreas rurais. Como denota o 

processo de negociação do estudo de caso, poucos estados estão com o 

programa em andamento efetivo. Dessa forma, a violência contra as 

mulheres em áreas rurais permanece invisibilizado e as mulheres que 

moram em áreas rurais sem apoio suficiente do Estado para saírem de 

situações de violência.   
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 APÊNDICE A –  A discussão de Ruralidade 

 
 

No caso do Brasil, Milton Santos (1996) realizou importante 

avanço nessa discussão, com seu esforço de fazer uma tipologia que 

desse conta das relações entre rural e urbano, sem cair no simplismo de 

que cidades são áreas urbanas e tudo o que sobra são áreas rurais. Ele 

defendeu que cidades podem ser agrícolas ou urbanas porque as 

mudanças econômicas impactaram a organização do espaço geográfico 

de tal forma que as atividades urbanas e rurais existem em todas as 

regiões. Assim, não existiria mais uma separação em áreas rurais e 

urbanas de acordo com distinção econômica, sendo que o novo “critério 

de distinção seria devido muito mais ao tipo de relações realizadas sobre 

os respectivos subespaços” (SANTOS, 1996, p. 67). 

A definição seria então setorial: 

  
nas regiões agrícolas é o campo que, sobretudo, 
comanda a vida econômica e social do sistema urbano 
enquanto nas regiões urbanas são as atividades 
secundárias e terciárias que têm esse papel (SANTOS, 
1996, p. 68) 
 

Apesar dessa predominância que permite a distinção, existem, 

nos dois tipos de regiões, cidades e zonas de atividade rural. No entanto, 

nas regiões agrícolas a cidade existiria para suprir as necessidades do 

campo e das pessoas que o habitam, enquanto nas regiões urbanas as 

zonas de atividade rural existiriam para suprir as necessidades das 

cidades e as pessoas que ali vivem.  

Depois de estudos nacionais e internacionais (DEL GROSSI et 

al, 2002; GRAZIANO, 2001; KAY, 2008) percebeu-se que o rural e o 

urbano não são mais setorialmente definidos, isto é, não se pode falar 

hoje de um rural baseado em atividades agrícolas em contraposição ao 

urbano focado em atividades industriais e de serviços.  
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A revisão da literatura nos mostra que existem duas 

abordagens principais mais amplas sobre como definir o que é 

rural/ruralidade. Existe um guarda-chuva de cuja abordagem sustenta a 

relevância da dicotomia ou continuum rural-urbano, embora não na visão 

consensualmente ultrapassada de que haveria uma evolução do rural ao 

urbano ou que o rural seria idílico , mas afirmando que ainda existem 

diferenças que são úteis para explicar processos sociais e suas 

especificidades, apoiadas em dois polos com ou sem uma escala de 

gradação. O outro guarda-chuva identificado é a abordagem que não 

acredita na  possibilidade explicativa da dicotomia ou do continuum rural-

urbano e que propõe outros tipos de explicação. A partir do quadro abaixo, 

agora entenderemos quais as diferentes formas de conceituar 

rural/ruralidade a partir dessas duas macro abordagens. 
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Figura 15 - Olhares da literatura sobre o(s) rural(is) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Destrinchando o guarda-chuva da dicotomia rural-urbano, 

temos três conceitos principais: o rurbano, o rural como área de menor 

pressão antrópica e o rural como identidade específica. O primeiro 

conceito, rurbano, se deu em decorrência da análise sobretudo de 

elementos econômicos do rural e do urbano. Essas análises (GRAZIANO, 

2001; KAY, 2008) mostram que atualmente o rural é permeado por 

atividades que antes eram taxadas de urbanas, principalmente o setor de 

serviços com as ocupações rurais não agrícolas (ORNAS).  
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Há então um esforço de caracterizar o rural em termos 

econômicos e chega-se à conclusão de que o rural hoje abrange 

agribusiness, agricultura familiar, novas atividades agrícolas, turismo rural, 

preservação ambiental, atividades rurais não agrícolas e ainda uma parte 

da população desempregada (GRAZIANO, 2001; KAY, 2008). Apesar 

dessa gama de atividades no mundo rural, a maior parte da população 

rural não está ocupada no agribusiness, em novas atividades agrícolas ou 

no turismo rural, mas sim na agricultura familiar e principalmente nas 

ocupações rurais não agrícolas (GRAZIANO, 2001; KAY, 2008), que se 

traduzem em sua maioria por serviços de baixa remuneração, sobretudo 

de serviços pessoais como domésticos e pedreiros (DEL GROSSI et al, 

2002; GRAZIANO, 2001). As ORNAS estão em crescimento acelerado e o 

rendimento do trabalho não agrícola corresponde à maior parte da renda 

de famílias pluriativas. Nesse sentido, há a sustentação da tese de que o 

rural estaria se urbanizando, e se transformando no rurbano. Conforme o 

autor: 

 

Em	outras	 palavras,	 o	 centro	 das	 atividades	 da	 família	 deixou	
de	ser	a	agricultura	porque	a	família	deixou	de	ser	agrícola	e	se	
tornou	pluriativa	ou	não-agrícola,	embora	permaneça	residindo	
no	campo.	(GRAZIANO,	2001,	p.43)		
	

É importante aqui fazer a distinção do que é periurbano, ou 

seja, áreas rurais próximas a centros urbanos, do rural profundo, que 

seriam aquelas áreas distantes dos centros urbanos em que ainda 

prevalece o rural mais tradicional (GRAZIANO, 2001). Quanto mais 

afastadas dos centros urbanos, menos oportunidades de aproveitar o 

dinamismo da urbanização e logo menores as oportunidades de 

pluriatividade. As atividades agrícolas também seriam a única alternativa 

para a parcela mais pobre da população que não consegue se adequar ao 

mercado de trabalho não agrícola por não terem as capacitações exigidas. 

Além disso, existe uma parcela da população rural, mais afastada dos 

centros urbanos, que não produz em nenhum setor por estarem muito 

distantes das demandas das cidades, sobrevivendo da agricultura de 
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subsistência e transferências sociais (idem).	Contudo, o rural tende a se 

urbanizar quanto mais as cidades se dispersarem no território e 

aumentarem os serviços nela existentes, que demandam ocupações não 

agrícolas (GRAZIANO, 2001). Nessa abordagem então existe uma 

contraposição em relação ao urbano e o rural, ou seja, operando na 

dualidade, e a conclusão é de que o rural estaria se urbanizando cada vez 

mais, dando origem ao rurbano. 

Já o segundo conceito se apoia na lente dessa primeira visão 

de que o rural tem sofrido mudanças econômicas com as lógicas do 

urbano, e por isso não é mais possível classificar setorialmente as áreas, 

porém há uma tentativa de olhar as diferenças em termos de modificação 

da natureza, sem especificar o tipo de setor econômico, mas definindo o 

rural como área de menor pressão antrópica. Esse conceito advêm 

sobretudo dos estudos de Veiga (2004), a partir da observação de como o 

rural é definido operacionalmente por instituições governamentais ou 

organismos internacionais nos casos do Estados Unidos, no Brasil e na 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).   

Nos Estados Unidos, existem duas classificações que diferem 

da divisão político-administrativa do que é rural ou urbano. O Census 

Bureau, órgão responsável pela produção de estatísticas nacionais, utiliza 

como classificação para áreas urbanizadas locais em que há mais de 50 

mil habitantes e um núcleo com densidade superior a 386 habitantes por 

quilômetro quadrado ou clusters urbanos com população entre 2,5 e 50 

mil habitantes, mas que também atinjam no mínimo essa densidade 

demográfica (VEIGA, 2004). A população rural é definida residualmente, 

como aquela que não está nessas áreas urbanas. Já o Office of 

Management and Budget (OMB) utiliza a classificação de condados 

metropolitanos e não metropolitanos, levando em consideração o local de 

residência e o local de trabalho (idem). 

A classificação da OCDE por sua vez utiliza densidade 

demográfica e microrregiões para definir áreas rurais e urbanas. 

Considera assim rurais as localidades com densidade inferior a 150 

habitantes por quilômetro quadrado e  que ao mesmo tempo a 

participação da população rural na microrregião é superior a 50% (VEIGA, 
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2004). Esse método é interessante porque consegue agregar à densidade 

também a relação das pessoas com centros urbanos, gerando uma 

classificação tripla: áreas essencialmente urbanas, ambivalentes ou 

essencialmente rurais.  

No caso brasileiro, o autor aponta como insuficiente a 

classificação utilizada pelo IBGE, que define quaisquer sedes de 

município ou distritos como urbanas, assim como a população que as 

habita (idem). Existem alternativas teóricas e operacionais que distinguem 

os pequenos municípios como não urbanos, porém o autor não considera 

essa a melhor abordagem, uma vez que pequenos municípios podem ter 

altas densidades demográficas e/ou pertencer a regiões metropolitanas e 

outras aglomerações urbanas.  

Da realidade brasileira e do estudo dos casos internacionais 

dos EUA e da OCDE, Veiga chega à conclusão de que há a necessidade 

de combinar tamanho populacional com densidade demográfica e 

localização para chegar a uma melhor classificação no Brasil. Por trás 

dessa classificação existe o conceito de que o rural é definido como áreas 

em que existe menor pressão antrópica sobre o meio ambiente. Nas 

palavras do autor:   

 

Nada pode ser mais rural do que as áreas de natureza 
praticamente inalterada, e não existem ecossistemas 
mais alterados pela ação humana do que as manchas 
ocupadas por megalópoles. É por isso que se considera a 
pressão antrópica como o melhor indicador do grau de 
artificialização dos ecossistemas e, portanto, do efetivo 
grau de urbanização dos territórios. (VEIGA, 2004, p.xx) 
 

O autor realiza o cruzamento das classes de cidades segundo 

tamanho populacional com as suas respectivas densidades demográficas 

para chegar ao corte de 80 habitantes por quilômetro quadrado como 

densidade classificatória para o Brasil. Isso se dá  pela observação das 

rupturas no censo de 2000, em que municípios com mais de 100 mil 

habitantes tinham densidade média superior a 80 habitantes por 

quilômetro quadrado e na classe entre 75 e 100 mil habitantes essa 

densidade cai para 20 habitantes por quilômetro quadrado. E a seguir os 
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municípios com menos de 50 mil habitantes a densidade cai pra 10 

habitantes por quilômetro quadrado. Sua conclusão é que municípios de 

pequeno porte são aqueles com menos de 50 mil habitantes e densidade 

inferior a 80 habitantes por quilômetro quadrado, de médio porte aqueles 

com população entre 50 a 100 mil habitantes ou densidade superior a 80 

habitantes por quilômetro quadrado e de grande porte aqueles com 

população acima de 100 mil habitantes e densidade superior a 80 

habitantes por quilômetro quadrado (VEIGA, 2004). 

Depois, o autor classifica as microrregiões como: aquelas 

marcadas por aglomerações (metropolitana ou outras), significativamente 

urbanizadas (com centro urbano ou com mais de 80 habitantes por 

quilômetro quadrado) ou predominantemente rurais (sem aglomeração, 

sem centro urbano e com menos de 80 habitantes por quilômetro 

quadrado) (VEIGA, 2004). Cruzando a classificação de cidades com 

microrregiões o autor chega às três classificações da OCDE: 

microrregiões essencialmente urbanas, essencialmente rurais e 

ambivalentes. E a partir disso, conclui sua tese de que o Brasil não é tão 

urbanizado quanto preconizado pelo IBGE: 

 

Com a ajuda desse dois cortes, estima-se que 13% dos 
habitantes, que vivem em 10% dos municípios, não 
pertencem ao Brasil indiscutivelmente urbano, nem ao 
Brasil essencialmente rural. E que o Brasil 
essencialmente rural é formado por 80% dos municípios, 
nos quais residem 30% dos habitantes. (VEIGA, 2004, 
p.xx) 

 

Os achados de Veiga são muito relevantes para colocar em 

questão a classificação do IBGE, que é a que costumamos utilizar para 

caracterizar espaços rurais e urbanos em termos de vários indicadores 

sociais e econômicos. É uma crítica relevante ao que essas estatísticas 

estão realmente mostrando ou não nas suas classificações urbano-rural e 

no quanto o Brasil pode ser mais rural do que pensamos. Apesar do 

avanço dessa proposta, ela é muito mais descritiva do que explicativa, isto 

é, ela não se preocupa em entender se estar em áreas rurais, urbanas ou 



   205 
 

ambivalentes influencia ou não a sociabilidade das pessoas, os processos 

de construção identitária, o desenvolvimento econômico etc. 

O próximo conceito de rural ainda operando no continuum rural-

urbano traz uma explicação nesse sentido, de afirmar que existem 

diferenças entre rural e urbano e as diferenças são sobretudo em relação 

a modos de vida distintos. O trabalho de Kayser (1990, 2000) mostra 

como houve na França uma retorno ao rural, chamado de “renascimento 

rural” em que o rural surge novamente como diferente do urbano, e não 

como o atrasado que tende a evoluir, mas como modo de vida diferente. 

No Brasil também há produção de teoria nessa linha, em que a 

principal autora, Wanderley (2001), aponta para uma revalorização do 

rural, porém não como uma volta ao rural (KAYSER, 1990), mas com o 

surgimento de uma nova ruralidade. A autora defende que o continuum 

rural-urbano permanece, apesar de que se deve entendê-lo não pela 

definição de dois polos isolados, mas como um continuum que se 

relaciona entre si e cuja identidade, inclusive suas especificidades, 

surgem a partir dessa relação, que está em constante modificação 

(WANDERLEY, 2001).  

Nessa relação, o rural se define segundo a autora, com uma 

base material diferente,  sendo ela "(...) a estrutura de posse e uso da 

terra e outros recursos naturais" (WANDERLEY, p.32), o que também é 

colocado no renascimento do rural (KAYSER, 2000). Além disso, o rural é 

um lugar específico em que as pessoas vivem e trabalham, constituem 

suas experiências e de onde olham o mundo (WANDERLEY, 2001). 

Também é importante ressaltar que por mais que se tenham atingido certa 

homogeneidade no que se refere a bens e serviços acessados, ou mesmo 

modos de vida, o que é uma defesa que aponta para o fim do rural, a 

autora aponta que: 

 

 (...) as diferenças vão se manifestar no plano das 
'identificações e das reivindicações na vida cotidiana`, de 
forma que o 'rural' se torna um 'ator coletivo', constituído a 
partir de uma referência espacial e 'inserido num campo 
ampliado de trocas sociais'. (WANDERLEY, 2001, p.33). 
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Nessa especificidade, a figura do agricultor familiar permanece 

importante referência para a identidade do rural, mesmo se aumentam as 

atividades rurais não agrícolas (WANDERLEY, 2001; KAYSER, 2000). 

Isso se daria porque a pluriatividade é um modo das famílias continuarem 

no meio rural, então o objetivo da pluriatividade ainda estaria ligado ao 

patrimônio fundiário familiar, que por sua vez está ligado à produção 

agrícola. Ou seja, mesmo se em termos de renda não seja a atividade que 

mais aporta à família, o patrimônio fundiário é importante no rural porque 

há laços da família com essa propriedade. Assim, mesmo quando 

membros da família saem da propriedade em busca de outras formas de 

sobrevivência econômica, ela permanece como lugar de referência e de 

retorno. Este constituiria o “‘lugar’ da família” que mantêm a identidade 

territorial, importante para diferenciar o rural do urbano (WANDERLEY, 

2001). Essa visão se contrapõe àquela mais centrada na economia, de 

que o rural estaria se urbanizando com o crescimento das atividades 

rurais não agrícolas (GRAZIANO, 2001), porque coloca a questão da 

identidade como principal, e ela não estaria mudando com a mudança 

econômica uma vez que essas outras atividades só sustentariam a 

permanência na área rural (WANDERLEY, 2001). 

Há porém um outro grupo de teorias que defendem a 

superação da dualidade rural-urbano, seja ela da dicotomia ou do 

continuum, se apoiando na tese de que essa dualidade não explica os 

processos sociais e/ou econômicos que ocorrem. Nesse sentido foram 

identificadas duas lentes principais: a necessidade de substituir rural-

urbano pela noção de território/localidade e a ruralidade como construção 

social. 

O primeiro conceito, de território ou localidade como substituto 

analítico da dualidade rural-urbano, se desenvolve a partir de uma 

inquietação de teóricos por acreditarem que essa dualidade não possui 

capacidade explicativa, uma vez que existe muita heterogeneidade entre 

áreas rurais e também similitudes entre determinadas áreas rurais e 

urbanas. Nesse sentido, seria mais apropriada utilizar como lente teórica o 

território, superando a dicotomia rural-urbano e também o enfoque setorial 

(ABROMOVAY, 2006; SHNEIDER, 2004). 
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Surge então o enfoque do território, territorialidade ou 

localidade, em uma tentativa de compreender em uma continuidade 

territorial, quais são os processos que influenciam a ação dos atores e 

levam a uma reprodução ou manutenção social e econômica 

(ABROMOVAY, 2006; SHNEIDER, 2004). 

Nessa abordagem, há a substituição da dicotomia rural/urbano 

pela concepção de economia local (SARACENO, 1994 apud BLANC, 

1997). Em zonas rurais seria menos comum a aparição de territórios pela 

baixa densidade demográfica. Segundo BLANC (1997, p.8, tradução livre), 

“(...) a baixa densidade dificultaria a formação de um tecido econômico 

com interação entre agentes econômicos diversificados”. Isso se traduziria 

na importância maior de ligações interpessoais nas zonas rurais, mas com 

um enfoque de redes. Ou seja, em áreas com menor densidade 

demográfica podem existir menor diversidade de redes, se tornando mais 

difícil distinguir o que é profissional do que é pessoal, e mais complicado 

mudar de uma rede para outra porque geralmente não existe essa 

multiplicidade (BLANC, 1997).  

No entanto, essa questão das redes não estaria 

necessariamente ligada a uma localidade, podendo ultrapassar barreiras 

geográficas. De acordo com Abromovay, "(...) territórios não se definem 

por limites físicos e sim pela maneira como se produz, em seu interior, a 

interação social" (ABROMOVAY, 2006, p.1.). Esse autor também coloca a 

importância de se olhar para as relações de poder nos estudos territoriais 

e como os interesses de diferentes atores influenciam na utilização de 

recursos materiais e imateriais disponíveis, pela força de persuasão na 

definição dos problemas a serem enfrentados por determinado território 

(idem). 

Por fim, o último conceito a partir da abordagem que nega a 

dualidade rural-urbano é a de ruralidade como construção social. Esse 

conceito decorre de uma linha sociológica de se pensar o rural, e que 

chega à conclusão de que o mais importante não são essas delimitações 

entre o que é rural, urbano, ou intermediário para analisar processos 

sociais. Essa lente teórica decorre de um olhar construtivista do rural, em 

que o que importa não é o espaço independentemente dos atores, mas 
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justamente qual é a representação social destes (BLANC, 1997 apud 

BODIGUEL, 1986; CARNEIRO, 2008).   

Nessa lente teórica os discursos dos atores são importantes, 

porque eles indicam valores e interesses, além de orientarem para a 

mobilização das pessoas contra ou a favor de determinados projetos, 

construindo identidades comuns em contraposição a um “outro” (BLANC,  

1997; CARNEIRO, 2008). Temos então que o mais importante não é 

utilizar o rural como categoria analítica, mas como categoria de 

pensamento (CARNEIRO, 2008). Isso significa que no lugar de tentar 

definir fronteiras ou esquecer as diferenças entre rural-urbano, conforme 

as demais lentes teóricas que colocamos anteriormente, o enfoque seria 

buscar "significados das práticas sociais que tornam operacional esse tipo 

de interação (e distinção) a partir do olhar dos atores sociais" 

(CARNEIRO, 2008, p.28). 

Então, nesse tipo de abordagem a análise se debruça sobre as 

representações dos atores sobre o rural e como essas representações 

atuam na mudança ou permanência dos espaços que eles consideram 

como rurais (BLANC, 1997).  Isso significa que é importante colocar como 

diferentes categorias entram em conflito entre si em um determinado 

espaço, através de atores coletivos que se organizam em torno de 

discursos e práticas (BLANC, 1997; CARNEIRO, 2008).  É nesse conflito 

de representações que surgem as identidades, ou seja, na alteridade, e 

são essas identidades coletivas que sustentam reivindicações específicas 

de atores coletivos (CARNEIRO, 2008).  

Ou seja, a ideia aqui é olhar para os agentes do processo e não 

para um espaço reificado, como os atores dão sentido às suas vidas 

através de um espaço físico. Em uma relação dialética os mesmos 

constroem o espaço em si – transformando ou mantendo processos 

econômicas e sociais – e referências identitárias que os permitem se 

organizar coletivamente e se reafirmar enquanto únicos (CARNEIRO, 

2008). 

No caso desta dissertação não se pretende escolher uma lente 

teórica sobre ruralidade e se fechar apenas nela, mas mostrar a 

multiplicidade destes olhares. Em relação ao trabalho de coleta de dados 
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qualitativos, em documentos e discursos de pessoas e organizações, a 

ideia é continuar mapeando essas multiplicidades fora da academia. No 

entanto, no que diz respeito à operacionalização de algumas 

investigações, como no caso de trabalho com dados secundários, utilizar-

se-á uma classificação que parte da classificação já utilizada pelo IBGE, 

uma vez que alguns dados que ajudam a mostrar a situação das mulheres 

rurais são coletados pelo instituto.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o 

responsável pela produção do Censo e da PNAD, que embasam 

informações sobre a população brasileira e suas dinâmicas. Nesse 

sentido, a definição que o IBGE toma por rural e urbano é muito relevante 

porque toda a produção desses dados está circunscrita a essa definição. 

Mas de que rurais e de que urbanos se fala quando se utiliza dados 

provenientes deste instituto? Para entender, fez-se uso dos ensinamentos 

de Pera e Bueno (2016), que se dedicaram a um estudo de coleta de 

informações de diferentes fontes do IBGE para entender quais são essas 

definições.  

Para esta dissertação, focou-se em dois pontos do estudo: 

como o IBGE produz os limites entre rural e urbano e quais são e o que 

significam as classificações. Quanto à produção dos limites, Pera e Bueno 

(2016) relatam que existem três maneiras pelas quais o instituto os 

delimita. O primeiro critério é o legal, isto é, cada município possui 

competência para definir os seus zoneamentos e o IBGE leva em 

consideração esse traço quando existe em legislação. Em segundo lugar, 

quando não há legislação ou a mesma é muito antiga e não condiz com as 

transformações do espaço, o IBGE realiza estudos para fazer essa 

delimitação com base no uso do solo e densidade das áreas. Por fim, se 

realiza um ajuste em relação aos limites quando em campo são 

encontradas barreiras físicas muito claras que diferem dos legais.  

Já em relação às categorias de classificação de situação 

censitária, são divididas em oito, três urbanas e quatro rurais. As urbanas 

dividem-se em: áreas urbanizadas de cidade ou vila, áreas não 

urbanizadas de cidade ou vila, e áreas urbanas isoladas. As rurais em: 

aglomerados rurais de extensão urbana, aglomerados rurais isolados do 



   210 
 

tipo povoado, aglomerados rurais isolados do tipo núcleo, outros tipos de 

aglomerados rurais isolados e zonas rurais diferentes de aglomerados 

rurais. De acordo com a metodologia do Censo de 2010, as definições 

dessas categorias são: 

 
Figura 16 - A Classificação de Rural(is) e Urbano(s) do IBGE - Brasil 

Classificação de 
Situação 

Censitária 

 
Definição 

Urbana - Cidade ou 
vila, área 
urbanizada 

Refere-se às áreas classificadas como urbanas por 
definição legislativa. Possuem construções, ruas e 
modificações geradas pela intensa ocupação 
humana. Também inclui as franjas destinadas à 
expansão dessa ocupação. 

Urbana - Cidade ou 
vila, área não-
urbanizada 

Diz respeito às áreas que apesar de definidas 
como urbanas por legislação, têm ocupação 
majoritariamente rural.  

Urbana - Área 
urbana isolada 

Essas áreas estão previstas em legislação e são 
separadas por limites físicos ou legais. 

Rural - Aglomerado 
rural de extensão 
urbana 

Aglomerados rurais são áreas com pelo menos 51 
unidades domiciliares. O aglomerado rural de 
extensão urbana está relacionado a áreas que não 
estão dentro da zona urbana definida legalmente, 
porém foram desenvolvidos a partir de uma cidade 
ou vila ou possuem limites pouco claros com as 
mesmas. Na prática, são áreas urbanizadas e têm 
forte relação com a cidade ou vila, seja por serem 
áreas de habitação, seja por serem loteamentos de 
produção do segundo ou terceiro setor. 

Rural - Aglomerado 
rural, isolado, 
povoado 

Atribui-se essa classificação a aglomerados que 
não são privados (física ou juridicamente) e nos 
quais os moradores exercem atividades primárias, 
secundárias ou terciárias dentro e fora da área. 
Também caracterizam os povoados alguns 
serviços mínimos como escola primária, instituição 
religiosa e/ou posto de saúde (deve ter pelo menos 
dois), além de pelo menos um estabelecimento 
comercial. 

Rural - Aglomerado 
rural, isolado, 
núcleo 

Refere-se aos aglomerados com caráter privado, 
cuja área tem um único proprietário. A área pode 
ou não ter serviços e equipamentos dos povoados. 
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Rural - Aglomerado 
rural, isolado, 
outros aglomerados 

São aglomerados que não são de caráter 
privado/empresarial, mas não possuem o mínimo 
de serviços e equipamentos relacionados aos 
povoados. 

Rural - Zona rural 
exclusive 
aglomerado rural 

São todas as áreas fora dos perímetros urbanos 
legais e que não são aglomerados (possuem 
menos de 51 domicílios). 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2013. 
  

Discutindo essa classificação do IBGE a partir das diferentes 

questões colocadas pela bibliografia, percebe-se primeiramente que a 

classificação do IBGE está de acordo com a visão de dualidade entre rural 

e urbano. Ela considera quase sempre as mudanças econômicas do 

campo apontadas por Kay (2008), Graziano (2001) e Veiga (2004), uma 

vez que não utiliza a definição rural e urbano baseado na atividade 

econômica exercida. Isso pode ser visto nas definições de aglomerados 

rurais de extensão urbana e  de povoados rurais que incluem a 

possibilidade de atividades econômicas fora do setor primário. Apesar 

disso, na classificação de áreas urbanas não-urbanizadas considera-se a 

ocupação ligada a atividades tipicamente rurais. 

Além disso, a classificação atende uma visão de continuum 

rural-urbano, uma vez que adota vários gradientes entre rural e urbano. 

Se preocupa, em áreas rurais, com a posse da terra (se é ou não 

privada/empresarial de um só proprietário), com a densidade populacional 

(para ser considerado um aglomerado rural é necessário ter acima de 51 

domicílios em um setor) e com o limite urbano estabelecido legalmente. 

No entanto, as demasiadas categorias podem acabar dizendo pouco 

dependendo do tipo de pesquisa que se realiza. Para esta dissertação, as 

áreas rurais próximas aos limites municipais não são o foco, pois se 

caracterizam por uma proximidade com equipamentos e serviços da 

mancha urbana.  

Nesse sentido, optou-se por utilizar a classificação de Pera e 

Bueno (2016) para agregar algumas dessas categorias formando três 

categorias maiores: Urbano, Híbrido e Rural. Nessa ordenação, a 

categoria urbana compreende apenas as áreas urbanizadas de cidades 
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ou vilas. A categoria híbrida por sua vez compreende as áreas urbanas de 

cidades ou vilas não urbanizadas, as áreas urbanas isoladas e os 

aglomerados rurais de extensão urbana. Por fim, a categoria rural seriam 

as quatro demais categorias incluindo as aglomerações povoado, núcleo e 

outros tipos, além da zona rural fora das aglomerações e das áreas 

urbanas.  
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APÊNDICE B – Roteiros de Entrevistas 

 
 
Roteiro para mulheres em situação de violência, mulheres em geral e 
comunidade em geral 
 
Para todos: 
 

1. Meu nome é Beatriz, sou aluna de mestrado lá em São Paulo, da 
Fundação Getulio Vargas. E eu vim até aqui porque eu estudo 
violência contra mulheres em áreas rurais. Eu pensei em fazer lá 
em São Paulo, mas pensei que seria importante trazer um olhar 
diferente porque muita gente estuda a realidade de são Paulo 
sendo que o Brasil é enorme, né? Eu mesma sou de Goiânia, 
conhece? Eu comecei a me interessar pela área rural porque meus 
avós sempre trabalharam na roça. E depois estudei na faculdade 
sobre algumas coisas diferentes em áreas rurais, sobre agricultura 
familiar e turismo em comunidades quilombolas, por exemplo. Daí 
me interessei depois pelo tema de violência contra a mulher, 
porque acho que é um tema muito urgente e injusto e que a gente 
precisa entender melhor para conseguir combater. E aí eu pensei 
em focar em áreas rurais porque acredito que seja uma realidade 
diferente da cidade. *abrir mais, empatia 

 
2. Você gostaria de participar da pesquisa? Eu manterei o seu nome 

em segredo. E posso gravar ou não dependendo da sua vontade. 
Qualquer hora que você quiser parar de responder ou não se sentir 
à vontade a gente pode parar.  

	
3. Bom, primeiro eu queria saber mais sobre você. Qual a sua idade? 

Tem filhos? Me conta um pouco sobre a sua história? Onde você 
mora? Qual a distância daqui? Como você veio? (Como você veio 
parar aqui? Por que voltou? Sua família é daqui?) Você mora com 
quem? A casa é de quem? Você sempre morou lá? Como você foi 
morar lá? 

 
4. Como é aqui na região? Todo mundo se conhece? Tem grupos 

diferentes? Onde vocês se encontram? 
 

5. Dá para fazer quase tudo aqui em ______ ou precisa ir para outra 
cidade às vezes? Que tipo de situação? Como você faz para 
chegar lá? Você vai sozinha quando precisa? (Escola para as 
crianças? Saúde?)  
 

6. Como é um dia na vida da ______? O que você faz durante o dia? 
(O que você faz de trabalho no campo? O que você faz de lazer? 
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Com quem? Parceiro, colegas, amigos comuns ao parceiro, amigos 
dela, familiares...)  
 

7. Você costuma sair de casa para fazer alguma coisa sem seu 
parceiro? Você precisa avisar que vai sair? Como funciona? 
Ciúmes? 

 
8. Quem faz as tarefas da casa? (Quem cuida das crianças?) Se 

divisão, sempre foi assim? Como dividem? 
 

9. E o dinheiro, você recebe alguma coisa sua? O parceiro recebe e 
dividem? Quem cuida do dinheiro na casa?  
 

10. (Se tem renda) Você sempre trabalhou/recebeu benefício? Mudou 
alguma coisa na sua casa depois que você começou a receber? 
Como foi para você? E seu parceiro? 
 

11. (Se não tem renda) Você queria trabalhar? Como é procurar 
emprego ou crédito para ter algo seu aqui em ______? 

 
12. Você tem RG, CPF...? Sempre teve? Como você conseguiu ter um 

documento desses? Mudou alguma coisa na sua vida depois? 
	

13. Como você ficou sabendo das unidades móveis (ou outro serviço)? 
Você conhece as mulheres que trabalham na unidade? Como foi 
para você vir aqui hoje? (quem sabe, qual meio de transporte ela 
usou, dinheiro) .  
 

14.  O que você acha da unidade móvel? Por que você veio para cá? 
Mudou sua vida? Como ela mudou sua vida? O que você esperava 
dessa política/o atendimento? Resolveu? Te ajuda de alguma 
maneira? Como? 

	
15. Você acha que essas política é suficiente para combater a violência 

contra a mulher? Sim, não, por que? O que poderia melhorar nessa 
política? 

	

Roteiro para gestores 
	

1. Identificação: idade, formação, gênero, etnia, quanto tempo no 

cargo? 

 
2. Como é definido o rural no Estado do Pernambuco? Mapas, 

material? 
 

3. Quais são as políticas específicas para mulheres de áreas rurais no 
Pernambuco? O que você acha deles? 
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4. E no campo da violência contra a mulher, quais são? E o que você 

acha deles? Desafios, acertos, etc. 
 

5. Qual o histórico das Unidades Móveis? Recursos iniciais? Quanto 
tempo? Qual é o contrato de pactuação com o governo federal? 

 
6. Como você começou a trabalhar nessa política? Escolha sua? 

Gosta de trabalhar com essa política? 
 

7. Como é a sua relação com essa política? O que você acha desse 
problema? Qual o seu papel? 

 
8. Você pode dar acesso aos dados sobre a população atendida? 

Principais queixas, em quais municípios passou, qual era a 
frequência dos ônibus, principais encaminhamentos. Houve casos 
de feminicídio no campo? Onde posso ter dados sobre mortes de 
mulheres que morreram no rural do Pernambuco? 

 
9. Como o programa é operacionalizado? Tem parceiros? Como 

atuam? Qual é o procedimento desde a elaboração da agenda até 

a saída das unidades móveis? 

 

10. Como foi o histórico dessa política? Ela mudou em algum 

momento, ajustes? Por que? Que que vocês fizeram para 

conseguir atingir essas mulheres? 

 
11.  Quais as estratégias e dificuldades apresentadas pelas mulheres 

rurais para que elas saiam de situações de violência? 

 

12.  Quais as estratégias e dificuldades apresentadas pela rede pública 

para que elas saiam de situações de violência? 
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Anexo A  –  Base de Dados do Disque-180 para Violência contra 
Mulheres em Áreas Rurais 
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Anexo B – Acompanhamento Quantitativo da Secretaria da Mulher do 
Governo de Pernambucano 

 
 

 


