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RESUMO 

A violência contra a mulher é um fenômeno de grande magnitude e transcendência, 

visto por várias nações como um problema de saúde pública. Todas as mulheres 

correm o risco de serem vitimadas pela violência, porém, alguns grupos, parecem 

estar mais vulneráveis. Desta forma o presente trabalho teve por objetivo avaliar o 

perfil da violência de gênero perpetrada contra trabalhadoras rurais de Petrolina. A 

amostra foi composta por 90 trabalhadoras rurais, utilizando como fonte de dados 

roteiro semi-estruturado. Os dados qualitativos foram analisados através da análise 

do conteúdo, e os quantitativos à luz da estatística descritiva e inferencial, onde 

foram verificadas associações entre as variáveis utilizando-se o Teste Qui-

Quadrado. A média de idade das entrevistadas foi de 34,16 anos, 51,11% delas 

estudou até o ensino fundamental incompleto; 60% declarou-se parda, e 72,2% 

católica. 38,88% das mulheres possuíam união estável. 55,56% delas afirmaram ter 

usado algum tipo de droga durante sua vida. A prevalência de violência encontrada 

foi de 78,88%. A exposição à violência contra a mulher durante a infância mostrou 

relevância estatística quando comparada a vitimização durante a idade adulta a 

violência física e psicológica, o estado civil mostrou associação com a violência 

sexual (p=0,0118). A alta prevalência bem como a naturalização da violência bem 

pelas trabalhadoras rurais despontam como um grave problema para esta 

população.  

Palavras-chave: Violência. Trabalho feminino. Violência contra a mulher. 
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ABSTRACT 

Violence against women is a phenomenon of great magnitude and transcendence, 

seen by many nations as a public health problem. All women are at risk of being 

victimized by violence but some groups seem to be more vulnerable. Thus the 

present study aime evaluate the profile of gender violence perpetrated against 

women rural workers in Petrolina. The sample consisted of 90 women rural workers, 

using as a source of semi-structured data. Qualitative data were analyzed through 

content analysis and quantitative descriptive statistics a associations were found 

among the variables using the chi-squared test. The average age of respondents 

was 34.16 years, 51.11% of them studied up incomplete primary education; 60% 

stated that it was brown, and 72.2% Catholic. 38.88% of the women had stable 

union. 55.56% of them reported having used any drugs during their lifetime. The 

prevalence of violence was found to be 78.88%. Exposure to violence against 

women during childhood showed statistical significance when compared to 

victimization during adulthood physical violence and psychological, marital status 

was associated with sexual violence. The high prevalence and the naturalization of 

violence by rural workers emerge as a serious problem for this population.  

Keywords: Violence. Women working. Violence against women. 
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1 INTRODUÇÃO 

A violência pode ser definida como “uso da força física ou psicológica, ou a 

coação moral por um indivíduo ou grupo, contra si, ou contra outra pessoa, ou grupo 

de pessoas, que resulta em destruição ou danos ou que inflige ou viola os direitos 

das vítimas” (OMS, 1997. p.4). 

A violência sempre fez parte da experiência humana, porém nos últimos anos 

passou a ser considerada um problema de saúde pública (MENDONÇA, 2010), uma 

vez que afeta a saúde individual e coletiva, exigindo para sua prevenção e 

tratamento, formulação de políticas específicas e organização de práticas e de 

serviços peculiares a este setor (BRASIL,2005). 

  Dentre os tipos de violência destaca-se a violência contra a mulher 

conceituada como “qualquer ato de violência baseada no gênero que resulta ou que 

provavelmente resultará em dano físico, sexual, emocional, ou sofrimento para as 

mulheres” (MINAYO, 2005), podendo ser cometida por diversos perpetradores como 

parceiros íntimos, familiares, conhecidos, estranhos ou agentes do Estado 

(SHRAIBER, 2002), ocorrendo tanto em público quanto na vida privada (Henriques, 

2004). 

  Nas economias de mercado, a violência representa quase um ano de vida 

saudável perdido em cada cinco mulheres de 15 a 44 anos, e ocupa peso similar à 

tuberculose, ao HIV, aos diversos tipos de câncer e as enfermidades 

cardiovasculares, sendo notável que as consequências negativas da agressão 

atingem a saúde física e emocional das mulheres, o bem-estar de seus filhos e até a 

conjuntura econômica e social das nações, seja imediatamente ou a longo prazo 

(DAY et al. 2003). 

  Para adentrar no assunto da violência contra a mulher faz-se necessário 

compreender gênero como um instrumento cultural, atrelado a relações de vínculo e 

poder, a forma como a sociedade constrói as diferenças entre o mascuçino e o 

feminino (KRONBAUER; MENEGHEL, 2005).  

Violência contra a mulher é um problema social e de saúde pública, que 

consiste num fenômeno mundial que não respeita fronteiras de classe social, 

raça/etnia, religião, e idade. É certo que todas as mulheres correm o risco de ser 

vitimadas pela violência de gênero porém, alguns grupos parecem estar mais 
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vulneráveis a estes agravos e as mulheres inseridas em contextos rurais fazem parte 

desta população de maior risco  (ADEODATO et al. 2005 ). 

O Submédio Vale do São Francisco apresenta como característica marcante 

a evolução das obras de irrigação que impulsionaram a agricultura para exportação, 

resultando no fortalecimento do mercado de trabalho da região. Mais de 51% da 

população economicamente ativa deste território está ligada a agricultura, sendo a 

mão de obra feminina bastante cotada para o trabalho rural.  

Muitas das mulheres da região estão inseridas de alguma forma no contexto 

rural o que levanta a indagação sobre as condições de vida e padrões de violência 

sofridos por estas durante suas trajetórias. Como a maioria das mulheres 

trabalhadoras, elas enfrentam múltiplas jornadas, sem contar com sua inserção em 

um cenário essencialmente masculino, a roça. 

Entender a violência é um dos processos mais elementares para o 

planejamento de ações focais para o enfrentamento da problemática. Os dados 

gerados pelos órgãos públicos são bastante sugestivos da dimensão da violência 

contra a mulher porém, contabilizam apenas os casos que vêm à tona, que são 

notificados as autoridades de segurança e de saúde, não conseguindo transpor 

assim os muros que cercam este fenômeno. Por ser algo que se dá na maioria das 

vezes no espaço privado do lar e que se quer é visto por muitas como uma violação 

dos seus direitos, a violência alcança dimensões ainda maiores que só podem ser 

mensuradas de forma mais aprofundada através de estudos com dados primários, 

do contato direto com as mulheres e suas histórias.  

Políticas públicas específicas de atenção integral são fatores que podem 

proporcionar o fortalecimento no enfrentamento a violência contra a mulher. Desta 

forma, o presente estudo visa contribuir para o conhecimento dos casos de violência 

contra as trabalhadoras rurais, orientando o planejamento de ações capazes de 

adequar os serviços de saúde para a detecção precoce das mulheres em situação 

de risco, bem como o acolhimento àquelas que sofreram algum tipo de violência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Violência: Conceitos e Reflexões  

O contrário da violência não é a não-violência, é a cidadania e a 
valorização da vida humana em geral e de cada indivíduo no contexto 
de seu grupo (MINAYO,1998.p.520). 

 

De origem latina, o vocábulo vem da palavra vis que quer dizer força e se 

refere às noções de constrangimento e de uso da superioridade física sobre o outro. 

Os eventos violentos referem-se a conflitos de autoridade, lutas pelo poder, vontade 

de domínio, de posse e aniquilamento do outro ou de seus bens (BRASIL,2005). A 

violência é um fenômeno de conceituação complexa, polissêmica e controversa, que 

gera muitas teorias parciais, isto porque é um evento pluricausal que possui várias 

origens e expressões, assumindo designações diversas, conforme as percepções do 

imaginário coletivo e as sutis limitações entre ela e o socialmente aceito (MINAYO e 

SOUZA, 1998). 

 Frente à complexidade do tema, fica evidente que conceitos e definições não 

são tão fáceis, porém, diante da magnitude do fenômeno, visando o enfrentamento e 

a padronização para mensuração científica, a Organização Mundial de Saúde em 

seu Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (2002.p.5)define violência da 

seguinte forma: 

O uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 

resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 

 A Assembléia Mundial de Saúde em sua resolução 49.25 de 1996 ao declarar 

a violência como um problema de grande impacto para a saúde pública solicitou a 

Organização Mundial de Saúde a elaboração de tipologia específica para o tema 

bem como seus vínculos. (VIEIRA,2008). Desta forma segundo o Relatório Mundial 

de Saúde da OMS (2002) a violência é classificada em: 

 

 Violência dirigida contra si mesmo (auto-inflingida): compreendendo os 

comportamentos suicidas e os auto-abusos. Sendo o primeiro caso referente 

ao suicídio, ideias suicidas e tentativas de suicídio.  O auto-abuso designa as 

agressões contra o próprio corpo e as automutilações. 
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 Violência interpessoal: classificada em dois âmbitos, o intrafamiliar e o 

comunitário 

o Violência intrafamiliar: ocorre entre os membros da família, incluindo os 

parceiros íntimos. Principalmente, mas não unicamente ocorrendo no 

ambiente domiciliar. A literatura emprega também o termo violência 

doméstica referindo-se à violência da família e do parceiro contra a 

mulher (VIEIRA,2008). 

o Violência Comunitária: ocorre nos ambientes sociais em geral, entre 

conhecidos ou desconhecidos. Considerando várias expressões como 

violência juvenil, agressões físicas, estupros, ataques sexuais e 

inclusive, a violência institucional que ocorre em escolas, locais de 

trabalho, prisões e asilos. 

 Violência coletiva: caracteriza os eventos violentos que ocorrem em escala 

macro-social, políticas e econômicas e caracterizam a dominação de grupos e 

do Estado. Incluem atos terroristas, crimes de multidões e guerras 

contemplando também os ataques econômicos entre grupos e nações 

geralmente motivados por interesses de dominação. 

Minayo (2006.p81), acrescenta a estas definições uma nova categoria, a qual 

denomina violência estrutural: 

Esta categoria refere-se aos processos sociais, políticos e econômicos que 
reproduzem e “cronificam” a fome, a miséria e as desigualdade sociais, de 
gênero, etnia, e mantém o domínio adultocêntrico sobre as crianças e 
adolescente. Difícil de ser quantificada pois, aparentemente ocorre sem a 
consciência explícita dos sujeitos, a violência estrutural se perpetua nos 
macro e micro-processos sócio-históricos, se repete e se naturaliza na cultura 
e é responsável por privilégios e formas de dominação. Desta forma 
pressupõe-se que a maioria dos tipos de violência citados anteriormente tem 
sua base na violência estrutural. 

Ainda de acordo com o Relatório Mundial de Saúde da OMS (2002), também 

deve-se levar em conta a natureza do ato violento que pode ser física, sexual ou 

psicológica, incluindo ainda, situações que envolvem negligência, abandono ou 

privação de cuidados. Minayo (2006) define cada uma das categorias da seguinte 

forma: 

 Violência física é manifestada por meio do uso da força para produzir injúrias, 

feridas, dor ou incapacidade em outra pessoa; 
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 Abuso psicológico envolve as agressões verbais ou gestuais com o objetivo 

de rejeitar, humilhar ou privar de liberdade outra pessoa; 

 Violência sexual refere-se ao ato sexual em si ou ao jogo que o envolve 

quando por meio de aliciamento, força ou ameaças usa-se a vítima para 

conseguir estímulos e prazer sexual, podendo acontecer em relações 

homossexuais ou heterossexuais. 

 Negligência ou abandono trata-se da ausência, recusa ou deserção da 

atenção necessária a alguém que deveria receber cuidados.  

Apesar das definições dadas por órgãos oficiais e das tentativas de trazer a 

tona as formas de violência menos visíveis, há agressões que ocorrem há todo o 

momento chamando pouca ou nenhuma atenção por serem naturalizadas e 

reproduzidas socialmente, estando neste grupo a violência de gênero, com suas 

raízes fincadas no poder patriarcal do homem sobre a mulher 

(VENÂNCIO,2012.p.24). 

2.1.1 Violência: Um Fenômeno Social de Abordagem Interdisciplinar 

Ao lidar com o tema da violência, só se alcançará legitimidade através da 
argumentação num coro polifônico e dialógico (MINAYO,1998.p.520). 

Para Minayo (2005.p.10) “a violência, em si, não é uma questão de saúde 

pública, porém se torna ao afetar a saúde individual e coletiva, exigindo para sua 

prevenção e tratamento, formulação de políticas específicas e organização de 

práticas e de serviços peculiares a este setor”. Segundo a OMS (2002) mais de um 

milhão de pessoas perdem suas vidas e muitas outras sofrem lesões não fatais, 

todos os anos, decorrentes de violência auto-infligida, interpessoal ou coletiva e o 

custo se traduz em bilhões de dólares americanos em gastos anuais com 

assistência à saúde no mundo todo e, no caso das economias nacionais, mais 

alguns bilhões em termos de dias de trabalho perdidos, aplicação das leis e perdas 

em investimentos.  

Os danos, as lesões, os traumas e as mortes causadas por acidentes e 

violências pesam no bolso dos países, correspondem a altos custos sociais bem 

como necessitam de grande aparato de segurança pública. As vítimas acabam se 

ausentando do trabalho, perdendo anos de produtividade ou até mesmo suas vidas, 

o que causa grandes prejuízos econômicos para as nações, sem contar nos danos 



18 
 

mentais e emocionais incalculáveis que provocam nestas e em suas famílias. Ao 

sistema de saúde, as consequências da violência, dentre outros aspectos, se 

evidenciam no aumento de gastos com emergência, assistência e reabilitação, muito 

mais custosos que a maioria dos procedimentos médicos convencionais 

(BRASIL,2005). 

Segundo Minayo e Souza (1998.p.521), “o Brasil é um destes países onde a 

violência exerce impacto significativo sobre o campo da saúde” ao observar o 

panorama epidemiológico brasileiro, fica evidente que desde os anos 1960 o perfil 

de morbi-mortalidade da população vem sendo alterado, se outrora as pessoas 

adoeciam e morriam principalmente de doenças infecto-parasitárias hoje, a violência 

vem despontando com uma dos principais agravos à saúde da população. No 

entanto, é preciso, antes de tudo, enxergar a violência como processo social. 

A reflexão sobre a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade no campo da 

práxis violência não pode ser vista como uma imposição, e sim como exigência 

intrínseca e essencial. O principio da cooperação é central e deve prevalecer à 

soberania das disciplinas. Minayo e Souza (1998.p.529) ao discutirem o tema 

salientam que: 

Num âmbito mais restrito, é fundamental o diálogo entre a saúde pública e os 
serviços médicos, clínicos e de emergência. No que diz respeito às relações 
da saúde com outros setores, as ações coletivas demandam entendimento 
com a educação, os serviços sociais, a justiça, a segurança pública, o 
ministério público, o poder legislativo e, sempre, com os movimentos sociais. 

 

Neste contexto, a interdisciplinaridade parece surgir da necessidade e da 

contingência do próprio estatuto do conhecimento. A colaboração interdisciplinar se 

faz necessária em face da “rigidez”, da artificialidade e da falsa autonomia das 

disciplinas, as quais não permitem acompanhar as mudanças no processo 

pedagógico e a produção de conhecimentos novos (AZAMBUJA,2013).  

Azambuja (AZAMBUJA,2013.p495) salienta ainda que “o trabalho 

interdisciplinar no campo da violência caracteriza-se como um esforço da busca da 

visão global da realidade, com superação das impressões estáticas e do hábito de 

pensar fragmentado e simplificador”.  

Os estudos sobre violência, sobretudo a violência de gênero, despertam 

interesse de vários setores, uma vez que devido aos altos índices dessas 

ocorrências e ao consequente comprometimento da produtividade econômica do 
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país, o que se reflete em altos custos com sistema de saúde, polícia, poder 

judiciário, órgãos de apoio à mulher, absenteísmo da mulher no trabalho.  

Devido o seu caráter multifacetado, a violência contra a mulher é um 

problema social, político, econômico e de saúde, daí requer a integração de 

conhecimentos e serviços (GOMES et al, 2009). 

Fazem-se necessárias ações intersetoriais e interdisciplinares que propiciem 
o trabalho colaborativo e, dessa forma, a promoção de uma assistência 
menos passiva. Nessa perspectiva, o enfrentamento da violência exige a 
articulação efetiva entre diferentes setores: saúde, segurança pública, justiça 
e trabalho, assim como requer o envolvimento da sociedade civil organizada 
em redes integradas de atendimento (GOMES et al, 2009.p.16). 

 

O enfrentamento da violência contra a mulher extrapola o âmbito da saúde e 

exige o comprometimento e o envolvimento de diversos setores, como a assistência 

social, jurídica e psicológica, as delegacias da mulher, os abrigos, o Ministério 

Público, dentre outros (VENANCIO,2013). 

 

2.2 Violência contra a Mulher: Um Fenômeno de grande Magnitude e 

Transcendência  

Os indivíduos, segundo a anatomia humana, são classificados em macho ou 

fêmea, tal designação física remete-se ao conceito de sexo. A partir de 1975 o termo 

gênero passou a ser utilizado para referir-se as distinções que as diferenças sexuais 

expressam na sociedade, essa classificação socialmente construída possibilita a 

pratica de distinções entre indivíduos de sexos diferentes. O conceito de gênero 

acaba por contrapor o determinismo biológico do sexo. Diante do reconhecimento 

das categorias de gênero, é possível compreender a (des)igualdade entre homens e 

mulheres nos mais variados cenários, político, social, econômico e etc (PRAUM, 

2011). 

Desde pequenas as crianças já são educadas de modo a reproduzirem 

comportamentos que sejam socialmente aceitos como condizentes para o seu sexo. 

Os indivíduos são transformados através das relações de gênero em homens e 

mulheres e a partir disto desenvolvem suas interações com os outros indivíduos. 

Fatalmente, o padrão que ainda impera é o tradicional, patriarcal, caracterizado pela 

submissão da mulher diante da figura masculina. Sendo assim além de interações 
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sociais, as relações de gênero também caracterizam-se como relações de poder 

(ALVES; DINIZ, 2005). 

A violência contra as mulheres está presente em toda a sociedade, sendo um 

fenômeno relacionado às culturas de gênero e à distribuição do poder dentro de 

cada grupo social. Esses eventos geralmente são influenciados pelos modelos 

culturais, pelas pedagogias culturais, do que é ser homem, do que é ser mulher e de 

como a violência insere-se nas relações interpessoais, fortalecendo e perpetuando 

assimetrias de poder entre os sexos (COSTA;LOPES,2012). 

Visando orientar as políticas e ações públicas de enfrentamento à violência 

contra as mulheres, foi aprovada em 1994 a Convenção Intramericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção 

de Belém do Pará. Esta convenção considera como violência contra as mulheres 

“qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento 

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada” 

(BUARQUE; LIBARDONI, 2011). 

A violência conjugal ocorre com casais de todas as classes sociais, raças, 

idades, etnias e orientação sexual e, embora os motivos sejam os mais variados 

possíveis, sua raiz é o poder patriarcal que promove a desigualdade e a dominação 

do homem nas relações de gênero (LAMOGLIA; MINAYO, 2009).  

Diferente dos homens, as mulheres têm maior probabilidade de sofrer 

violência por um agressor conhecido, sendo o algoz,  na maioria das vezes o 

parceiro íntimo (DAY et al. 2003). 

Nas economias de mercado, segundo o Banco Mundial, a violência 

intrafamiliar representa quase um ano de vida saudável perdido em cada cinco 

mulheres de 15 a 44 anos, e ocupa peso similar à tuberculose, ao HIV, aos diversos 

tipos de câncer e as enfermidades cardiovasculares (HEISE, 1998), sendo notável 

que as consequências negativas da agressão atingem a saúde física e emocional 

das mulheres, o bem-estar de seus filhos e até a conjuntura econômica e social das 

nações, seja imediatamente ou a longo prazo (DAY et al, 2003). 

A violência contra a mulher integra situações de agravos físicos, psicológicos 

e sexuais que contribuem para a depreciação da integridade física e emocional da 

vítima, entre as consequências físicas da violência doméstica, podem ser citados 

abortos, cefaléia crônica, dores abdominais, dores musculares, lesões permanentes, 
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problemas ginecológicos e morte, porém, muitas vezes as sequelas psicológicas do 

abuso são ainda mais graves que seus efeitos físicos. A experiência do abuso 

destrói a autoestima da mulher, expondo a mesma a risco mais elevado de sofrer 

com problemas mentais, depressão, fobia, estresse pós-traumático, tendência ao 

suicídio e consumo abusivo de álcool e drogas (DAY et al. 2003).  

A Lei nº 11.340, sancionada em 07 de agosto de 2006 pelo presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, que ficou conhecida em todo o Brasil como Lei Maria da Penha, 

é uma grande conquista do povo brasileiro, que só se tornou realidade graças a luta 

das mulheres, principalmente as feministas, que desde a década de 1970 buscavam 

dar visibilidade aos crimes contra a mulher, bem como exigiam do Estado leis, 

políticas e ações de enfrentamento da problemática. Esta Lei constitui-se como um 

instrumento legal e efetivo para intervir em um espaço considerado privado e íntimo: 

o espaço doméstico, local onde ocorre a maioria dos eventos violentos contra as 

mulheres. Reconhece que todas as mulheres têm direito ao gozo dos direitos 

fundamentais inerentes a todas as pessoas e que a violência é um crime de violação 

aos direitos humanos. Desta forma, seu foco é a proteção da mulher vitimada e a 

punição de quem a agride (BUARQUE; LIBARDONI, 2011). 

O estudo da violência contra a mulher é extremamente relevante para 

desvelar esta problemática que ainda é bastante invisível principalmente quando se 

diz respeito a mulheres trabalhadoras inseridas nos contextos rurais. Conhecer 

melhor o problema possibilita a formulação de estratégias mais focais e formulação, 

inclusive de políticas públicas voltadas para a área (COSTA; LOPES,2012). 

 

2.3 Panorama dos Casos Notificados de Violência contra a Mulher no Eixo 

Petrolina-Juazeiro 

Dados do governo de Pernambuco revelam que a Central de atendimento do 

Disque Denúncia, Serviço da Secretaria de Defesa Social do Governo do Estado, 

registrou durante um período de quase 11 anos (2000 a 2011) 6.186 casos de 

violência contra a mulher. De acordo com este levantamento, os agravos mais 

frequentes contra a parcela feminina da população pernambucana são violência 

física (3.846 registros) e física associada a verbal (1.143 registros) , as demais 

tipologias totalizam 1.197 registros, a saber, abuso sexual, seguido de somente 
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verbal e cárcere privado, salientando que na maioria dos casos, a vítima sofre mais 

de um tipo de agressão (PERNAMBUCO, 2011p.p52) 

Em 2006, o Ministério da Saúde implantou o Sistema de Vigilância de 

Violências e Acidentes (VIVA) que permitem a identificação dos casos pelas 

unidades sentinela nos serviços de urgência e emergência, através de fichas de 

notificação compulsória. Estes dados viabilizam a divulgação de informações sobre 

os eventos violentos não fatais e suas vítimas nos diversos segmentos 

populacionais e cursos da vida (BRASIL, 2008.p.12). Porém, segundo Silva Filho et 

al (2012) ainda existe uma dificuldade entre os  profissionais de saúde em entender 

que o atendimento de casos de violência, vai além da assistência clínica, e que a 

notificação dá visibilidade ao problema e fornece subsídios para a construção de 

políticas públicas mais eficazes, subnotificando muitas vezes os casos. 

   Tomando por base o eixo Petrolina-Juazeiro, cidades que juntas contabilizam 

uma população total de 491.967 habitantes, de acordo com o último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2010). Segundo dados do VIVA, 

usando como critérios violência, vítima do sexo feminino a partir de 15 anos de idade 

foram notificados durante o triênio 2010-2012, 2.659 casos nas duas cidades (Figura 

1).   

Segundo Silva Filho et al (2012), a enorme diferença entre o número de 

notificações entre as cidades de Petrolina e Juazeiro pode ser explicada pelo fato 

dos profissionais de Petrolina estarem mais habituados em notificar casos de 

violência, uma vez que essa prática na cidade iniciou em 2007, enquanto que em 

Juazeiro, começou a ser notificada a partir de 2009.  

 
Figura 1- Casos notificados de Violência contra a mulher no eixo Petrolina-Juazeiro 
durante o triênio 2010-2012. 

 2010 2011 2012 

Petrolina 733 758 1047 

Juazeiro 64 22 35 

Total 797 780 1082 

Fonte: DataSUS/Tabnet 
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 Como cada vítima pode sofrer mais de um tipo de violência em um mesmo 

evento, ainda segundo dados do VIVA, durante o triênio analisado a violência 

psicológica foi a citada mais vezes nas ocorrências (Figura 2). 

 
Figura 2: Casos notificados de Violência contra a mulher no eixo Petrolina-Juazeiro 
durante o triênio 2010-2012 segundo tipologia da violência 

 Física Psicológica Sexual Financeira 

2010 358 742 25 22 

2011 344 730 15 6 

2012 495 1011 50 4 

Fonte: DataSUS/Tabnet 

 

Partindo para outro tipo de metodologia porém, ainda utilizando os dados 

secundários, estudo realizado por Bezerra em 2010 com o objetivo de observar o 

perfil das mulheres vítimas de violência, bem como o perfil do agressor e também 

em que contexto essa violência ocorre, que utilizou como fonte de dados 

secundários os inquéritos sobre violência contra a mulher no Instituto Médico Legal 

(IML) da cidade de Petrolina-PE, no período de 2007 a 2008, revelou que dos 881 

casos estudados, a faixa etária preponderante das vítimas foi de 20 a 29 anos 

consideradas adultas jovens (40,2%), auto declaradas pardas (81,8%) com baixa 

escolaridade (44,85% estudou até o ensino fundamental), solteiras (67,3%) e em 

grande parte trabalhadoras rurais (20,7%). A maioria dos inquéritos se deu por 

violência física (58,6%), sendo o parceiro íntimo apontado como agressor em grande 

parte destes, quase metade das ocorrências deram-se nas residências das vítimas 

(47%).  

Estudos como o supracitado são de extrema importância para o 

desvelamento do perfil das vítimas de violência física, que procuram serviços de 

atendimento à mulher em situação de violência. Porém mesmo com números tão 

alarmantes estima-se que os dados ainda subestimem a realidade uma vez que as 

mulheres ainda têm dificuldades subjetivas de assumir e visibilizar  essa situação.  
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2.4 Mulher e Trabalho: Emancipação e Opressão 

Em todo o mundo a mulher de baixa renda sempre trabalhou, fosse em 

serviços domésticos, no campo, nas minas, costurando, olhando crianças ou 

assumindo funções religiosas, porém, trabalhar fora de casa é uma conquista 

relativamente recente das mulheres. Ganhar seu próprio dinheiro, ser independente 

e ainda ter sua competência reconhecida é motivo de orgulho para todas. Tanto nos 

países ditos desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento, é evidente a 

participação crescente da mulher no mercado de trabalho (PROBST,2003). 

Venâncio (2013) entrevistou mulheres trabalhadoras dos restaurantes 

universitários da Universidade de São Paulo (USP) e relata que para as mulheres, 

ter um trabalho formal e estável representa um forte potencial de fortalecimento 

favorecendo o processo de autonomia financeira.  

As mulheres passam a ser indivíduos sujeitos de sua existência, condição 
potencializadora no processo de ruptura do círculo de violência cometida por 
parceiro íntimo.   Porém, o trabalho também se revela como potencial de 
desgaste, pois, nas formas de trabalhar está inerente um processo espoliador 
que exige intenso esforço físico, levantamento de peso e movimentos 
repetitivos realizados em condições adversas, com altas temperaturas e 
poluição sonora, determinando doenças ocupacionais que afetam sobre 
maneira a qualidade de vida (VENÂNCIO, 2013.p.1022). 

 

As mulheres acabam sofrendo mais que os homens ao estarem inseridas no 

mercado de trabalho uma vez que unem-se as pressões do trabalho e as obrigações 

com o lar. As mulheres dedicam-se tanto ao trabalho quanto o homem e, quando 

voltam para casa, instintivamente dedicam-se com a mesma intensidade ao trabalho 

doméstico. Alguns homens podem até ajudar nas atividades ligadas ao lar, porém 

não chegam nem perto da energia despendida pelas mulheres diante destas 

obrigações (PROBST,2003). 

 

2.5 O Vale do São Francisco: Absorção de Mão de Obra Feminina 

Vale do São Francisco é denominação de uma área geográfica brasileira que 

permeia os Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e 

Alagoas, e a maior parte de sua extensão acompanha o rio São Francisco com uma 

área de aproximadamente 640 mil km², compreendendo 900 municípios e, uma 

população de 17 milhões de pessoas. A sua vasta extensão foi dividida em sub-
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regiões denominadas alto, médio, submédio e baixo do rio São Francisco (Figura 3), 

para delimitar também áreas produtivas da agricultura irrigada (LENK,2010). 

 
Figura 3-  O Vale do Rio São Francisco 

 

 

Fonte: Google Imagens 

 

O Submédio São Francisco representa o território no qual as obras de 

irrigação tiveram maiores repercussões sobre as economias locais. É nessa região 

que fica localizado o município de Petrolina-PE e um conjunto de mais 9 municípios 

ao seu entorno (Figura 4) , possuindo cerca de 120 mil hectares irrigados sendo uma 

das principais áreas de exploração e exportação da hortifruticultura irrigada do país, 

tendo mais de 51% da sua população economicamente ativa empregada na 

agricultura. Na região ainda se faz presente também a cultura do plantio em 

sequeiro onde os agricultores cultivam plantas típicas do semi-árido ou 

perfeitamente adaptadas a essa condição climatológica e geográfica com o uso 

parcimonioso de água associada geralmente à caprinocultura (BEDOR,2008; 

PEREIRA; CARMO, 2010 ). 
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O Submédio do Vale do São Francisco iniciou seu desenvolvimento agrícola 

na década de 40 com a ocupação de áreas para a criação de gado, por meio da 

prática da pecuária extensiva, e pela agricultura de vazante. A infra-estrutura de 

estradas foi aberta com a finalidade de transporte bovino e o rio São Francisco 

transformou-se em meio de escoamento da produção local contribuindo para o 

fortalecimento do município de Juazeiro – BA como importantes centros comerciais 

de embarcações fluviais (LENK,2010).  

 

Figura 4- O Submédio Vale do São Francisco 

 

Fonte: Google Imagens 

 

A fruticultura é a atividade econômica baseada na produção de frutas, com a 

finalidade de abastecer o mercado interno, externo ou subsistência. As fruteiras são 

exigentes em condições climáticas, edafo-pedológicas e de irrigação. O Vale do São 

Francisco de forma geral apresenta condições propícias ao desenvolvimento dessas 

culturas, no entanto o principal empecilho para o sucesso era a falta de água 

constante. Este problema foi resolvido com a implantação dos pólos irrigados pelos 

órgãos governamentais alterando a situação que perdurava por várias décadas 

(COELHO; SOUZA,2004). 

Desde a década de 1990, o mercado externo passa a ser o alvo mais 

cobiçado dos produtores. Alguns autores enfatizam o papel que as mudanças nos 

hábitos alimentares de consumidores (a demanda por alimentos novos e exóticos) 
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nos países do Norte tiveram para impulsionar a fruticultura no Vale do São Francisco 

(CAVALCANTI; ANDRADE; RODRIGUES,2012). 

Petrolina apresentou nos últimos anos uma grande expansão, interligada ao 

desenvolvimento da agricultura irrigada e mais especificamente ao aumento da 

produção frutícola e melhor organização de comercialização da mesma, com a 

melhoria dos canais de escoamento de produção, venda para o mercado externo, 

presença de packing-house, dentre outros  (COELHO; SOUZA, 2004). 

A evolução econômica do Submédio São Francisco, associada ao contexto da 

agricultura influenciou todo o quadro comportamental dos grupos sociais desta 

região, situação esta diretamente ligada às contratações para os empregos que 

foram gerados. Dentro deste panorama, a situação da mulher se altera de tal forma 

uma vez que elas passam a oferecer seu trabalho para terceiros, buscando o 

assalariamento, sendo assim, parâmetros no interior da família também são 

alterados, pois essa não fica em casa em tempo integral, apenas cuidando da 

pequena produção de alimentos, dos filhos e do marido, uma vez que passa a ser 

cada vez mais requisitada para trabalhar fora do ambiente doméstico e contribuir 

com o orçamento financeiro familiar (LENK,2010). 

No Vale do São Francisco, as mulheres tiveram as suas possibilidades de 

ocupação ampliadas na produção da uva de mesa, um espaço para o seu 

fortalecimento como categoria de trabalhadoras. As mulheres que encontraram 

trabalho e emprego na viticultura alcançaram mudanças significativas no modo como 

se relacionavam dentro e fora do espaço doméstico (CAVALCANTI; ANDRADE; 

RODRIGUES,2012). 

De acordo com os dados do censo 2010 realizado pelo IBGE (Figura 5), o 

número de mulheres na região do Vale é maior que o de homens; enquanto a 

população urbana e significativamente maior que a rural, o que indica a distribuição 

espacial das pessoas que trabalham neste cenário. Cavalcanti (1997) destaca que 

os trabalhadores da região vivem nas periferias das cidades. Isso implica dizer que 

uma ruptura se estabelece entre os lugares de moradia e de trabalho. 

As informações sobre o número de trabalhadores no Vale do São Francisco 

são em geral pouco informativas. Fala-se de 30.0000, até de 60.000. Rodrigues 

(2009) considerou como referência aqueles registrados no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Petrolina em 2006, referentes à eleição para a entidade 

que ocorre a cada quatro anos. De acordo com Silva (2012), sessenta e cinco por 
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cento dos trabalhadores são mulheres. Dos 31 mil trabalhadores associados ao 

sindicato, 20.025 são mulheres. A ampla maioria de mulheres filiadas está ligada à 

absorção da mão-de-obra feminina pela cultura da uva. Esses números que estão, 

todavia, aquém da quantidade de trabalhadores envolvidos na fruticultura, registram 

o grau de persistente precarização e falta de registro oficial daqueles que 

efetivamente trabalham na região (CAVALCANTI; ANDRADE; RODRIGUES, 2012). 

 

Figura 5- População Urbana e Rural Submédio Vale do São Francisco. Pólo 
Petrolina-Juazeiro 

 Homens 

(Total) 

Mulheres 

(Total) 

Homens zona 

rural 

Mulheres Zona 

Rural 

Petrolina 293.962  143.252  150.710  38.501  

Juazeiro 197.965  97.085  100.880  19.286  

Fonte: IGGE. Censo Demográfico,2010 Adaptado de: Cavalcanti; Andrade; 
Rodrigues,2012 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 Avaliar o perfil da violência de gênero perpetrada contra trabalhadoras rurais no 

município de Petrolina, abordando situações de violência física, psicológica, sexual, 

assédio moral, assedio sexual e discriminação no trabalho. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar o perfil das mulheres trabalhadoras rurais segundo as variáveis estado 

civil, nível de escolaridade, faixa etária, raça/cor, local de residência e renda 

familiar mensal, número de filhos e uso de drogas. 

 Verificar a percepção acerca do fenômeno da violência pelas trabalhadoras 

rurais. 

 Descrever o tipo de violência sofrida, meio da agressão, natureza da lesão e 

parte do corpo atingida; 

 Apontar os serviços procurados pelas vítimas ao sofrer a violência e o 

encaminhamento/destino do processo. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Desenho do Estudo 

 Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quanti-qualiativa onde o método 

qualitativo possibilitou o conhecimento dos processos e mecanismo que motivaram 

as escolhas das entrevistadas, a análise dos seus discursos e o seu entendimento 

diante das questões que lhe forem colocadas. Este subsídio em conjunto com o 

método quantitativo permitiu o aprofundamento da complexidade dos fenômenos e 

suas contradições, revelando assim suas singularidades. 

 

4.2 Contexto da Pesquisa 

O estudo se desenvolveu no Município de Petrolina, que se localiza na 

mesorregião do São Francisco, no semiárido de Pernambuco, extremo Oeste do 

Estado. Está situado à margem esquerda do Rio São Francisco, e faz divisa 

estadual entre Pernambuco e Bahia, separado do município de Juazeiro-BA apenas 

pelo rio, tornando-as cidades contíguas. Distando 776 km de Recife, a Capital do 

Estado, faz limite ao norte com o município de Dormentes (PE), ao sul com o Rio 

São Francisco, a leste com Lagoa Grande (PE), e a Oeste com Afrânio (PE) e Casa 

Nova (BA). Ocupa 4.756.8 km² (4,8%) da área do Estado, com uma população 

segundo estimativa do IBGE (2010) de 268.339 habitantes. Apresenta uma 

densidade demográfica de 50,7 hab/km² e situa-se em um cruzamento de muitas 

rotas que a liga a diferentes regiões do país, o que reforça a sua posição como pólo 

de desenvolvimento sócioeconômico. 

 Suas condições naturais são excepcionais para o desenvolvimento da 

fruticultura, apresentando como maior fator limitante para esta atividade agrícola o 

baixo nível de precipitações pluviométricas. Tal dificuldade entretanto, vem sendo 

sanada pela disponibilidade de água em quantidade e qualidade oferecida pela 

irrigação através do rio São Francisco, onde se encontram os perímetros irrigados 

Senador Nilo Coelho e Bebedouro, com um total de 44.145 ha em operação 

(CODEVASF, 2010). 
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 Em Petrolina ainda se pratica, no entanto o plantio em áreas de sequeiro, onde a 

água da irrigação não chega e os agricultores trabalham o solo, as plantas e fazem o 

controle de organismos com o uso parcimonioso de água, produzindo apenas 

plantas típicas do semiárido ou perfeitamente adaptadas a essa condição 

climatológica e geográfica (BEDOR,2008) como milho, algodão e mamona bem 

como praticam a criação de caprinos (PEREIRA & CARMO, 2010).  As principais 

áreas de sequeiro da região são Uruás, Caititú, e Roçado. 

 

4.3 População do Estudo  

A população do estudo constituiu-se de mulheres trabalhadoras rurais 

residentes na cidade de Petrolina-PE integrantes do Programa do Governo do 

Estado - Chapéu de Palha, durante o período da entressafra ( entre os meses de 

julho a agosto de 2013) bem como mulheres trabalhadoras de uma grande fazenda 

de exportação da cidade (entre setembro a novembro de 2013). 

 

4.3.1 Programa Chapéu de Palha 

O Projeto Chapéu de Palha originou-se na Zona da Mata de Pernambuco no 

ano de 2007 expandindo-se para a região do Vale do São Francisco regulamentado 

pelo projeto de Lei Estadual número 13.766/2009 destacando-se a vertente voltada 

para o atendimento a Mulher Trabalhadora Rural da Fruticultura Irrigada. O intuito é 

apoiar os trabalhadores rurais que ficam desempregados durante o período da 

entressafra. 

A iniciativa conta com a participação das Secretarias Estadual: Agricultura e 

Reforma Agrária; Educação; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Educação; 

Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo; Saúde; Desenvolvimento Social e 

Direitos Humanos; Defesa Social; Mulher e Planejamento e Gestão, de forma que 

cada Secretária tem autonomia para estabelecer metodologia própria, baseada em 

sua respectiva competência. 

O Projeto assegura as famílias inscritas benefício financeiro, complementar 

ao “Programa Bolsa Família”, durante o período da entressafra, no valor de R$ 
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231,50 além de possibilitar diferentes tipos de capacitação para variados grupos 

destacando-se as ações oferecidas pela Secretaria da Mulher como: capacitações 

voltadas para o fortalecimento das mulheres com vistas na gestão institucional, 

capacitações sobre as políticas públicas de direito a mulher, com ênfase na 

igualdade de gênero raça/etnia e também cursos profissionalizantes como: 

construção civil, recepcionistas, camareiras, diferentes tipos de confecção de 

vestuário, mecânica automobilística, manipulação de alimentos artesanatos e outros. 

Durante sua quinta edição, o Programa Chapéu de Palha da Mulher da 

Fruticultura Irrigada, realizada no ano de 2013, foram inscritas 5.625 mulheres 

alocadas em 217 turmas, 109 destas destinadas a discussão de temas voltados para 

a igualdade social e de gênero, e 108 de cursos profissionalizantes. Ressaltando 

também o acolhimento de aproximadamente 3.000 crianças filhas e filhos das 

mulheres atendidas, com o intuito de facilitar a participação das mães no decorrer 

dos cursos. 

 

4.3.2 Critérios de Inclusão: 

 Mulheres trabalhadoras rurais com carteira de trabalho assinada ou não; 

 Maiores de 18 anos; 

 Que aceitem participar do estudo por meio de assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 01). 

 

4.4 Cálculo Amostral 

O tamanho da amostra foi calculado com o objetivo de estimar a prevalência da 

violência contra as trabalhadoras rurais, aceitando-se um erro de estimação de 5% e 

um nível de confiança de 95%. Admitindo-se que, segundo a literatura especializada, 

a prevalência esperada de violência de gênero pode chegar a 40%, o tamanho da 

amostra foi de 90 mulheres. 
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4.5 Fonte de Informações e Coleta de Dados 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de entrevista semi-estruturada, conduzida 

a partir de um roteiro de questões (Apêndice B) que abrangia quatro grandes blocos 

temáticos, a saber:  

 Dados sócio-demográficos das trabalhadoras rurais; 

 Percepção de violência pela mulher; 

     Prevalência e caracterização da violência; 

 Percepções acerca das condições de trabalho 

O roteiro foi previamente submetido ao teste piloto para análise de sua eficácia e 

possíveis ajustes, cinco trabalhadoras rurais frequentadoras do Programa Chapéu 

de Palha foram entrevistadas durante tal teste. O instrumento se mostrou eficaz e 

não necessitou de adaptações, as entrevistas foram utilizadas para compor o banco 

de dados final.  

 O roteiro da entrevista foi baseado no instrumento Abuse Assessment Screen 

(Anexo A), elaborado por enfermeiras nos Estados Unidos, em 1989, para rastrear 

situações de violência sofridas  por gestantes, e que foi traduzido  e adaptado para o 

português por Reichenheim et al no ano de 2000.Tal instrumento contém perguntas 

para identificar o tipo de abuso (físico, sexual e/ou emocional), a frequência, a 

gravidade, os locais corporais das agressões físicas, bem como o agressor.  

 Todas as entrevistas tiveram seu áudio gravado com prévio consentimento das 

entrevistadas. 

 

4.6 Variáveis Estudadas 

As variáveis foram divididas nas seguintes categorias: 

 Variáveis sócio-demográficas: estado civil, nível de escolaridade, faixa etária, 

raça/cor, local de residência, renda familiar mensal, uso de substâncias 

(lícitas ou ilícitas), número de filhos, ocorrência de algum tipo de violência, 

frequência da agressão. 
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 Dados da ocorrência: tipo de violência (física, sexual, psicológica, assédio 

sexual, discriminação), dia da semana da ocorrência, período do dia, local da 

ocorrência, meio da agressão, parte do corpo atingida. 

 Dados do agressor: relação com a vítima, uso de substâncias (lícitas ou 

ilícitas), nível de escolaridade, faixa etária, profissão. 

 Destino do processo: encaminhamento e/ou destino do processo. 

 

4.7 Considerações Éticas 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas – (CEDEP) da Universidade Federal do Vale do São Francisco em 04 de 

junho de 2013 sob número de protocolo 0018/040613 CEDEP/UNIVASF 

O estudo encontra-se de acordo com os referenciais básicos da bioética, 

apresentados pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério 

da Saúde, que incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades os quatro 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, 

visando assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, 

aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.  

 

4.8 Plano de Descrição e Análise dos Dados 

A análise qualitativa foi realizada através da técnica de análise do conteúdo 

descrita por Bardin, relacionando estruturas semânticas com estruturas sociológicas 

e articulando as superfícies dos textos com os fatores que determinam suas 

características, sendo o processo separado em 3 fases: pré-análise (leitura e 

determinação da forma de categorização), exploração do material (operação de 

codificação) e tratamento dos resultado obtidos e interpretação (Bardin,2009).  

Este tipo de abordagem responde a questões bastante particulares no campo 

das ciências sociais, com um grau de realidade que não pode ser quantificado, 

valorizando os significados, motivos, crenças, valores e atitudes correspondendo 

assim a um espaço mais profundo das relações, do processo e do fenômeno em 

geral (MINAYO, 1993). 
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Os dados quantitativos obtidos por questionários foram tabulados e 

analisados à luz da estatística descritiva através do software estatístico gratuito Epi 

Info versão 3.5.2, 2009. Por fim, os resultados produzidos serão apresentados 

através de frequências absoluta e relativa, sendo também verificadas possíveis 

associações entre as variáveis em questão, utilizando-se o Teste Qui-quadrado com 

nível de significância de 5%, através do software GraphPad Prism versão 2.0, 1995. 

O teste Qui-quadrado foi utilizado para comparar as freqüências observadas 

em cada categoria da tabela de contingência com as freqüências esperadas, 

determinando se os desvios entre as contagens são ou não atribuídos ao acaso. Ou 

seja, predizer o comportamento da variável dependente (ocorrência da violência), 

com base no conhecimento das variáveis independentes (raça/cor, escolaridade, 

religião, estado civil, área de habitação, renda familiar, uso de álcool e ou drogas 

pela mulher e exposição à violência contra a mulher durante a infância). 

Os resultados foram discutidos tomando por base artigos que versam sobre a 

força de trabalho no Submédio do Vale do São Francisco e em outras localidades 

agrícolas e também com os que retratam especificamente as situações de trabalho 

das mulheres de baixa renda tanto em contextos rurais como em urbanos. 
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5  RESULTADOS 

 

5.1 Dados Socioeconômicos das Trabalhadoras Rurais 

A média de idade entre as entrevistadas foi de 34,16 anos, com variação 

entre 18 e 63 anos de idade (Figura 6). A maioria destas (51,11%) estudou até o 

ensino fundamental incompleto; 60% declararam-se pardas, e 72,2% católicas. 

38,88% das mulheres possuíam união estável (Tabela 01), sendo que 80% delas 

afirmaram ter um parceiro íntimo. 55,56% delas afirmaram ter usado algum tipo de 

droga durante sua vida sendo que em 61,0% dos casos a substância foi o álcool. 

(Figura 7). 

Figura 6- Distribuição das idades das mulheres trabalhadoras rurais (n=90) 

 

 Fonte: O autor 

 

Quanto à habitação, 73,33% das entrevistadas possuem casa própria; 

65,56% moram na zona urbana apresentando uma média de 4,12 moradores por 

casa e tendo a maioria (62,23%) um salário mínimo como renda familiar (Tabela 02). 
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Tabela 1- Caracterização das trabalhadoras rurais de acordo com a escolaridade, 

raça/cor, religião e estado civil. 

 

 

Variáveis n % 

Escolaridade   

Analfabeta  7 7,79 

Fundamental Incompleto 46 51,11 

Fundamental Completo 5 5,55 

Médio Incompleto 9 10,00 

Médio Completo 23 25,55 

Total 90 100 

Raça/cor auto-declarada   

Preta 14 15,56 

Parda 54 60,00 

Branca 19 21,11 

Não sabe 3 3,33 

Total 90 100 

Religião   

Católica 65 72,22 

Evangélica 14 15,56 

 

 

 

 

 

 Continua 
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Figura 7- Uso de drogas pelas mulheres trabalhadoras rurais. (n=51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

Sem religião 11 12,22 

 Total 90 100 

Estado civil n % 

Casada 23 25,57 

Solteira 24 26,67 

União estável 35 38,88 

Viúva 3 3,33 

Separada 5 5,55 

Total 90 100 

Álcool 
61% 

Tabaco 
16% 

Álcool e 
tabaco 

19% 

Drogas ilícitas 
2% 

Álcool e 
drogas ilícitas 

2% 

Tabela 1- Caracterização das trabalhadoras rurais de acordo com a 

escolaridade, raça/cor, religião e estado civil.  Continuação 
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Tabela 02- Dados sociodemográficos das trabalhadoras rurais 

Variáveis n % 

Habitação   

Própria 66 73,33 

Alugada 15 16,67 

Emprestada 7 7,78 

Financiada 2 2,22 

Total 90 100 

Área de habitação    

Zona Urbana 59 65,56 

Zona Rural 31 34,44 

Total 90 100 

Renda Familiar   

1 salário 56 62,22 

de 1 a 2 19 21,11 

de 2 a 4 15 16,67 

 Total 90 100 

 

Em se tratando de vínculo empregatício, 81% das trabalhadoras rurais 

entrevistadas eram admitidas a partir de contratos temporários com vigência durante 

o período de colheita das frutas. Desta forma, quando questionadas sobre a época 

da entressafra, 48,78% afirmaram possuir outra ocupação de forma a complementar 

a renda, sendo que a maioria está envolvida em trabalhos de cunho doméstico como 

faxinas, lavagem de roupas, cuidado de crianças e idosos e etc. (Tabela 03) 
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Tabela 3- Características empregatícias das trabalhadoras rurais 

 

Como principal motivo para o ingresso no trabalho rural 40% alega a falta de 

opção em outras áreas e 36,66% necessidade financeira,  10% apontaram  motivos 

como independência financeira e os 13,34% restantes relataram motivos diversos 

como facilidade em arrumar emprego neste setor, bem como a familiarização com o 

serviço, uma vez que sempre trabalharam neste ambiente e não tem intenção de 

buscar outra coisa por gostar do que fazem.  

“Nunca encontrei outra coisa mesmo sendo formada (segundo grau)” 

 “Eu me juntei muito nova e me separei cedo, tive que trabalhar para 
sustentar meu filhos” 

“Primeiro emprego com carteira assinada e fui me acostumando” 

Variáveis n % 

Vínculo empregatício   

Contrato 81 90 

Avulso 2 2,22 

Carteira de trabalho 7 7,78 

 Total 90 100 

Atividades durante a entressafra   

Vendedora de roupas e cosméticos  5 11,63 

Vendedora de produtos alimentícios 3 6,98 

Diarista em fazendas 11 25,58 

Serviços domésticos 18 41,86 

Outros 6 13,95 

Total 43 100 
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“Nasci e me criei na roça, gosto daqui. Até tentei outro (emprego), mas 
gosto daqui. 

 

5.2 Percepções de Violência pelas Mulheres Trabalhadoras Rurais 

 

Quando perguntadas sobre o que é violência a maioria das mulheres relatou 

apenas à violência física (42,22%), como resposta; 38,88% violência física e 

psicológica; 11,11% apenas psicológica e 7,78% outras manifestações, situação 

esta que fica evidente nos fragmentos do discurso de algumas entrevistadas 

transcritos abaixo. 

“Violência é judiar das pessoas, bater” 

“Violência pra mim é um desastre, homem bater na esposa, filho matar pai, 
assaltar” 

“Violência é tudo né? Tirar a vida dos outros, marido bater na mulher, não 
respeitar, trair.” 

No momento que são questionadas diretamente se já sofreram algum tipo de 

violência durante sua vida 56,67% responderam que não e 43,33% que sim. 

Entretanto, no decorrer da entrevista, quando as perguntas aparecem de forma 

direcionada para situações específicas de violência a prevalência é bem maior 

sendo encontrada 78,88%  quando levada em consideração todo o período de vida e 

60% quando considerada apenas a fase adulta. 

Quando questionada se já sofreu violência durante a vida uma das 

participantes respondeu “não, nunca ninguém me bateu” porém, durante o 

desenvolvimento da entrevista revelou que durante sua infância, a mãe a xingava e 

humilhava constantemente e que aos 9 anos de idade presenciou a mãe de uma 

colega de escola ser estuprada e assassinada em sua própria residência. 

“Minha mãe às vezes quando agente pedia algumas coisas ela dizia vão se 
prostituir, isso acontecia sempre, quando ela estava enraivada até que eu 
saí de casa com 13 anos.” 

 

5.3 Prevalência e Caracterização dos Eventos Violentos contra as Trabalhadoras 

Rurais                                                                                                                                

 Considerando que cada entrevistada pode ter passado por diferentes tipos de 

agressão, 50 delas declararam ter sofrido violência durante a infância. Quanto à 
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ocorrência durante a fase adulta, 29 relataram situações de violência física; 40 

violência psicológica; 16 sexual e 19 citaram algum evento no local de trabalho 

(Figura 8). 

“O homem que eu vivia me trancava, me xingava, me batia” 

  

Figura 8- Frequência absoluta e sobreposição dos casos de violência psicológica, 

física e sexual durante a vida (N=55) 

 

Fonte: O autor. Adaptado de Schraiber et al, 2007. 

5.3.1 Situações de violência vivenciadas durante a infância 

Das 90 entrevistadas, 50 consideram já ter sofrido algum tipo de violência 

durante a infância, sendo que dentre estas 88% relataram situações de violência 

física, sendo os pais apontados como agressores na maioria das vezes (Tabela 4). 

As mulheres também foram questionadas se quando crianças haviam 

presenciado alguma situação de violência contra uma mulher, tendo 44 delas 

respondido que sim, apontando como vítimas, na maior parte dos casos, suas mães 

(36%) (Figura 9). 

“Quando eu era criança minha mãe, ela era agredida pelo meu padrasto 
direto.” 



43 
 

 “Eu já fui Abusada pelo meu padrasto quando eu era criança, muitas vezes, 
minha mãe não acreditava. Com 15 anos eu tive que engravidar do meu 
marido para poder sair de casa” 

 “Apanhei quando era pequena, dos meus pais, em casa, mais isso era 
exemplo que eles davam pra gente né? Normal. 

Tabela 4- Caracterização da violência durante a infância 

Variáveis n % 

Violência na infância    

Sim 50 55,56 

Não 40 44,44 

Total 90 100,00 

Tipo de violência na infância   

Física 39 78,00 

Física e Psicológica 2 4,00 

Física e Sexual 3 6,00 

Psicológica 2 4,00 

Sexual 2 4,00 

Bulling 2 4,00 

Total 50 100 

Agressor   

Avó 3 6,00 

Irmãos 2 4,00 

Mãe 13 26,00 

Padrasto 3 6,00 

Pai 11 22,00 

Continua 
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Pais 

 

 

12 

 

 

24,00 

Outros 6 12,00 

Total 50 100 

 

Figura 9- Vínculo com as vítimas de violência contra a mulher as quais foram 

expostas durante a infância as trabalhadoras rurais.  

 

Fonte: O autor 

5.3.2 Violência Psicológica 

Quanto à violência psicológica, 40 entrevistadas relataram ter passado em 

algum momento por este tipo de evento, sendo o marido, na maioria das vezes, 

apontado como agressor (60%), seguido por vizinhos (12%), colegas de trabalho 

(5%), colegas de escola (5%), ex-marido (5%), namorado (5%), amigo (2%) e irmão 

(2%). 

Em 67,5% dos casos, o motivo desencadeante foi o ciúme, logo após a 

embriaguez do agressor em 15% dos casos, seguidos dos desentendimentos em 

25% 

2% 

36% 

18% 

9% 

5% 
5% 

Vizinha Outra da família Mãe Irmã Tia Desconhecida Prima

Tabela 4- Caracterização da violência durante a infância Continuação 
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12,5% e outros motivos em 5%. Verificou-se quem em 52,5% dos relatos deste tipo 

de violência pelas entrevistadas, o agressor estava sob efeito de álcool. 

As análises entre as variáveis raça/cor (p=0,481), escolaridade (p=0,650), 

religião (p=0,990), estado civil (p=0,372), área de habitação (p=0,728), renda familiar 

(p=0,351), uso de drogas pela mulher (p=0,108) associadas à ocorrência de 

violência psicológica contra as trabalhadoras rurais não apresentaram significância 

estatística. Entretanto, foi significante (p<0,05) a associação com a exposição à 

violência contra a mulher durante a infância (p= 0,0209), rejeitando a hipótese nula, 

ou seja, a exposição à violência contra a mulher durante a infância está associada à 

vitimização pela violência psicológica durante a idade adulta (Tabela 5). 

Tabela 5- Distribuição de frequência das mulheres trabalhadoras rurais conforme 

características sócio-demográficas relacionadas à violência psicológica. 

Violência Psicológica 

 Sim Não  Valor p 

Variáveis n % n % Total (%)  

Raça/cor       

      0,481 

Branca 10 52,63 09 47,37 19 (21,11)  

Não branca 30 33,33 41 66,67 71 (78,89)  

Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

       

Escolaridade       

      0,650 

Analfabeta  02 28,57 05 71,43 07 (7,79)  

Ensino Fundamental  24 47,10 27 52,90 51 (56,67)  

Ensino Médio  14 43,75 18 56,25 32 (35,54)   

Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

 

 

 

 Continua 
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Religião          

      0,990 

Católica 29 44,62 36 55,38 65 (72,22)  

Evangélica 06 42,86 08 57,14 14 (15,56)  

Sem religião 05 46,46 06 54,54 11 (12,22)  

Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

Estado civil       

      0,372 

Casada 08 34,78 15 65,22 23 (25,57)  

Solteira 14 58,33 10 41,67 24 (26,67)  

União estável 14 40,00 21 60,00 35 (38,88)  

Outros 04 50,00 04 50,00 08 (8,88)  

Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

Área de habitação        

      0,728 

Zona Urbana 27 45,76 32 54,24 59 (65,56)  

Zona Rural 13 41,94 18 58,06 31 (34,44)  

Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

 

Renda Familiar 

      

      0,351 

1 salário 28 50,00 28 50,00 56 (62,22)  

de 1 a 2 06 31,58 13 68,42 19 (21,11)  

de 2 a 4 06 40,00 09 60,00 15 (16,67)  

 Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

       

       

Continua 

Tabela 5- Distribuição de frequência das mulheres trabalhadoras rurais conforme 

características sócio-demográficas relacionadas à violência psicológica. 

 

 Tabela 5- Distribuição de frequência das mulheres trabalhadoras rurais conforme 

características sócio-demográficas relacionadas à violência psicológica. Continuação 

Valor p          n           %          n            % 
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Uso de álcool e ou 
drogas pela mulher 

      0,108 

Sim 26 52,00 24 48,00 50 (55,56)  

Não 14 35,00 26 65,00 40 (44,44)  

Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

       

Presenciou violência 
contra mulher durante a 
infância 

      

      0,0209 

Sim 25 56,81 19 43,19 44 (43,19)  

Não 15 32,60 31 67,40 46 (67,40)  

Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

       

 

5.3.3 Violência Física na idade adulta 

Das entrevistadas 29 (32,22%) relataram situações de violência física durante 

a idade adulta. Em 23 casos (85,19%), o agressor foi o marido na época do ocorrido; 

em 7,4% o cunhado seguido do namorado, pai primo e ex-namorado cada categoria 

apresentando 1 evento (3,70%). Na maioria das vezes o evento foi desencadeado 

pelo ciúme (51,72%), seguido pelo álcool (13,79%); em 10,36% das vezes, as 

mulheres relataram que a agressão não teve motivo especifico. Motivos financeiros, 

separação e vingança ocorreram em 6,89% cada e, logo após, os filhos em 3,46%. 

O agressor estava sob efeito de álcool em 72,41% das agressões.  

As análises entre as variáveis raça/cor (p=0,946), escolaridade (p=0,958), 

religião (p=0,597), estado civil (p=0,135), área de habitação (p=0,058), renda familiar 

(p=0,279), uso de drogas pela mulher (p=0,189) associadas à ocorrência de 

violência física contra as trabalhadoras rurais não apresentaram significância 

Tabela 5- Distribuição de frequência das mulheres trabalhadoras rurais conforme 

características sócio-demográficas relacionadas à violência psicológica. Continuação 

  n           %          n            %       Valor p 
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estatística. Entretanto, foi significante (p<0,05) a associação com a exposição à 

violência contra a mulher durante a infância (p= 0,0086), rejeitando a hipótese nula, 

ou seja, a exposição à violência contra a mulher durante a infância está associada à 

vitimização pela violência física durante a idade adulta (Tabela 6). 

 

Tabela 6- Distribuição de frequência das mulheres trabalhadoras rurais conforme 

características sócio-demográficas relacionadas à violência física. 

Violência Física 

 Sim Não  Valor 
p* 

Variáveis n % n % Total (%)  

Raça/cor       

      0,946 

Branca 6 31,58 13 68,42 19 (21,11)  

Não branca 23 32,39 48 67,61 71 (78,89)  

Total 29 32,22 61 67,78 90 (100)  

Escolaridade       

      0,958 

Analfabeta  2 28,57 5 71,43 07 (7,77)  

Ensino Fundamental 17 32,61 34 67,39 51 (56,67)  

Ensino Médio  10 31,25 22 68,75 32 (35,56)  

Total 29 32,22 61 67,78 90 (100)  

Religião       

      0,597 

Católica 20 30,77 45 69,23 65 (72,22)  

Evangélica 4 28,57 10 71,43 14 (15,56)  

Sem religião 5 45,45 6 54,55 11 (12,22)  

Total 29 32,22 61 67,78 90 (100)  

       

Continua 
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Estado civil 

       

0,135 

 

Casada     5 

 

21,73 18 

 

78,27 

 

23(25,56) 

 

Solteira 5 20,83 19 79,17 24 (26,67)  

União estável 15 42,85 20 57,15 35 (38,89)  

Outros 04 50,00 04 50,00 08 (8,89)  

Total 29 32,22 61 67,78 90 (100)  

Área de habitação        

      0,058 

Zona Urbana 23 38,99 36 61,01 59 (65,56)  

Zona Rural 6 19,35 25 80,65 31 (34,44)  

Total 29 32,22 61 67,78 90 (100)  

Renda Familiar       

      0,279 

1 salário 16 28,57 40 71,43 56 (62,22)  

de 1 a 2 9 47,37 10 52,63 19 (21,11)  

de 2 a 4 4 26,67 11 73,33 15 (16,67)  

 Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

Uso de álcool e ou 
drogas pela mulher 

      

      0,189 

Sim 19 38,00 31 62,00 50 (55,56)  

Não 10 25,00 30 75,00 40 (44,44)  

Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

 

 

      

 

Tabela 6- Distribuição de frequência das mulheres trabalhadoras rurais conforme 

características sócio-demográficas relacionadas à violência física. Continuação 

 

Continua 

Valor p          n           %          n            % 
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Presenciou violência 
contra mulher durante a 
infância 

      0,0086 

Sim    20 45,45  24 54,55 44 (48,89)  

Não 09 19,57 37 68,43 46 (51,11)  

Total 40 44,44 50 55,56 90 (100)  

 

5.3.3.1 Caracterização do evento violento 

 Na maioria dos casos de violência física, a cabeça e o pescoço foram as 

estruturas corporais mais atingidas, 66%  (Figura 10). Os empurrões, tapas e socos 

foram os principais meios de perpetrar a violência física (72%), das mulheres 

agredidas fisicamente; 09 pediram algum tipo de ajuda sendo 05 na delegacia da 

mulher, 02 na polícia, 01 a vizinhos e 01 a defensoria pública. 17 mulheres vítimas 

de violência perpetrada pelo parceiro íntimo continuaram com o agressor mesmo 

após a violência, alegando medo ou esperança que o ocorrido não se repita.   

“Eu estava dormindo e já acordei com socos, muitos socos. Fiquei lavada 

de sangue, se ele tivesse com uma arma tinha atirado.” 

“Mesmo assim prefiro ficar com ele (marido) do que sofrendo sozinha” 

”Ele quer voltar, insiste, diz que vai mudar, mas eu sei que não vai” 

5.3.4 Violência Sexual 

Quando questionadas se já foram obrigadas a fazer sexo sem consentimento, 

16 das entrevistadas afirmaram que sim, sendo o agressor na maioria das vezes o 

marido (Figura 11).  Em 62,5% dos casos o agressor estava sob efeito de alguma 

droga. 

As análises entre as variáveis raça/cor (p=0,355), escolaridade (p=0,731), 

religião (p=0,588), área de habitação (p=0,145), renda familiar (p=0,243), uso de 

drogas pela mulher (p=0,115) e exposição a violência contra a mulher durante a 

infância (p=0,708) associadas à ocorrência de violência física contra as 

 

Tabela 6- Distribuição de frequência das mulheres trabalhadoras rurais conforme 

características sócio-demográficas relacionadas à violência física. Continuação 

  n           %          n            %       Valor p 
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trabalhadoras rurais não apresentaram significância estatística. Entretanto, foi 

significante (p<0,05) a associação com estado civil (p= 0,0118), rejeitando a 

hipótese nula, ou seja, a vitimização pela violência sexual durante a idade adulta 

está associada as uniões estáveis, sem vínculo formal (Tabela 7). 

“Meu marido,tinha que fazer toda hora, no dia que ele quisesse. Eu achava 

isso chato. 

Figura 10- Caracterização dos eventos violentos de acordo com as estruturas 

corporais atingidas (n=29) 

 

Fonte: O autor 

Figura 11- Caracterização perpetradores de violência sexual contra  as mulheres 

trabalhadoras rurais (n=16). 

 

Fonte: O autor 
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Tabela 7- Distribuição de frequência das mulheres trabalhadoras rurais conforme 

características sócio-demográficas relacionadas à violência sexual. 

Violência Sexual 

 Sim Não  Valor 

p* 

Variáveis n % n %   Total (%)  

Raça/cor       

      0,355 

Branca 05 26,32 14 73,68 19 (21,11)  

Não branca 10 14,08 61 85,92 71 (78,89)  

Total 16 17,77 74 83,33 90 (100)  

Escolaridade       

      0,731 

Analfabeta  02 28,57 05 71,43 07 (7,77)  

Ensino Fundamental 08 15,69 43 84,31 51(56,67)  

Ensino Médio  06 18,75 26 81,25 32 (35,56)  

Total 16 17,77 74 83,33 90 (100)  

Religião       

      0,588 

Católica 10 15,38 55 84,62 65 (72,22)  

Evangélica 03 21,43 11 78,57 14 (15,56)  

Sem religião 03 27,27 08 72,73 11 (12,22)  

Total 16 17,77 74 83,33 90 (100)  

Continua 
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Estado civil 

      

      0,0118 

Casada 01 4,35 22 95,65 23(25,56)  

Solteira 02 8,33 22 91,67 24 (26,67)  

União estável 12 34,29 23 65,71 35 (38,89)  

Outros 01 12,5 07 87,5 08 (8,89)  

Total 16 17,77 74 83,33 90 (100)  

 

Área de habitação  

      

      0,145 

Zona Urbana 13 22,03 46 77,97 59 (65,56)  

Zona Rural 03 9,67 28 90,33 31 (34,44)  

Total 16 17,77 74 83,33 90 (100)  

Renda Familiar       

      0,243 

1 salário 07 12,50 49 87,50 56 (62,22)  

de 1 a 2 05 26,32 14 73,68 19 (21,11)  

de 2 a 4 04 26,68 11 73,33 15 (16,67)  

 Total 16 17,77 74 83,33 90 (100)  

 

 

      

Tabela 7-  Distribuição de frequência das mulheres trabalhadoras rurais conforme 

características sócio-demográficas relacionadas à violência sexual. Continuação 

 
 n           %          n            %       Valor p 
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Uso de álcool e ou 

drogas pela mulher 

      0,115 

Sim 10 20,00 40 80,00 50 (55,56)  

Não 06 15,00 34 85,00 40 (44,44)  

Total 16 17,77 74 83,33 90 (100)  

Presenciou violência 

contra mulher durante a 

infância 

      

      0,708 

Sim 09 20,46 35 79,54 44 (48,89)  

Não 07 15,22 39 84,78 46 (51,11)  

Total 16 17,77 74 83,33 90 (100)  

 

5.3.5 Violência Institucional 

 Quando questionadas se já haviam sofrido algum tipo de violência no 

ambiente de trabalho rural, das 90 mulheres entrevistadas 19 (21,11%) responderam 

sim. Quanto a tipologia da violência neste ambiente, 17 casos (89,47%) foram 

agressões psicológica, e 2 casos violência física (10,53%).  Quanto ao perpetrador 

da violência em 52,63% das vezes aparece o encarregado, uma espécie de 

supervisor de setores (Fig. 05)  

 No tocante ao ambiente de trabalho e aos riscos que o mesmo oferece, 46 

mulheres (51,11%) consideram-no inseguro, apontando diversos fatores como 

Tabela 7- Distribuição de frequência das mulheres trabalhadoras rurais conforme 

características sócio-demográficas relacionadas à violência sexual. Continuação 

 
 n           %          n            %       Valor p 
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desencadeantes desta percepção, sendo citado principalmente (28,26%) o risco de 

sofrer acidentes de trabalho como quedas, choques e cortes (Fig.06) 

“O encarregado disse que eu não sabia fazer nada, me mandou ir embora, me senti 

humilhada” 

“Neste serviço, se um tiver errado o encarregado briga na frente dos outros” 

“Não tenho medo... tem posto de saúde com enfermeira, tem segurança e eu tenho 

cuidado para não me machucar. Só o ônibus que é um pouco velho mas agente 

chega” 

“Eles não respeitam, estamos na roça e eles botam veneno... tem bicho, cobra, tem 

que trepar no banco arriscado um acidente...” 

 

Figura 12- Caracterização perpetradores de violência institucional contra as 

mulheres trabalhadoras rurais (n=19) 

 

Fonte: O autor 
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Figura 13- riscos no ambiente de trabalho pelas mulheres trabalhadoras rurais 

(n=46). 

 

      Fonte: O autor 
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6 DISCUSSÃO 

 A região do Submédio São Francisco produz toneladas de frutas por ano 

graças à irrigação, a partir das águas do rio do mesmo nome.  Diante deste cenário, 

a população tem neste setor muitas oportunidades de emprego, não sendo diferente 

entre as mulheres. A possibilidade de ingressar no mercado de trabalho é uma 

forma de empoderamento para as pessoas. Pesquisa de Venâncio (2012, p. 152), 

realizada com trabalhadoras de restaurantes universitários, frisa o papel 

emancipador que o trabalho remunerado desempenha na vida das mulheres.  

 A violência contra mulheres constitui-se em uma das principais formas de 

violação dos seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e 

à integridade física. Estudos que tenham como objeto a magnitude da violência 

contra mulheres em situação de vulnerabilidade são escassos, desta forma a 

presente pesquisa teve como enfoque a prevalência da violência contra a mulher 

trabalhadora rural. 

  Quanto à percepção pelas mulheres dos fenômenos violentos em algum 

momento de suas vidas, inicialmente a prevalência é de 56,67%, porém, quando em 

situações direcionadas, este número sobe para 78,88%. Pesquisa de base 

populacional do ano 2004 aponta fenômeno semelhante onde que aproximadamente 

20% das mulheres já foram vítimas de algum tipo de violência doméstica, porém, 

quando estimuladas com citações diretas de diferentes formas de agressão, esse 

percentual sobe para 43% (VENTURI; RECAMÁN, 2004.p.8). 

 Algumas mulheres só consideram como violência atos que deixam seqüelas 

físicas como fraturas, hematomas, equimoses, queimaduras, abrandando assim os 

atos violentos que não deixam marcas corporais (VENÂNCIO, 2012). 

 Estudo realizado em 48 países pela OMS (2002), demonstra a incidência de 

violência contra a mulher entre diversas populações. A violência sempre está 

presente, mesmo com as inúmeras diferenças sociais e culturais que se verificam 

em uma quantidade tão grande de países, variando entre taxas de 69% nos locais 

com maior incidência, nunca sendo inferior a 10% em países com incidência mais 

baixa. 
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 Na presente pesquisa 32,22% das mulheres relataram situações de violência 

física, 44,44% psicológica, 17,78% sexual e 21,11% no trabalho, dados estes que 

corroboram com diversas pesquisas de âmbito nacional, havendo sobreposição de 

9,1% entre os quatro tipos de violência estudadas (física, sexual, psicológica e 

institucional). Schraiber et al (2007), afirma que a violência mais grave parece estar 

associada à sobreposição das diversas naturezas de violência. Em seu estudo, a 

associação entre psicológica, física e sexual responde por aproximadamente 20% 

dos casos e constitui-se situação extremamente grave. 

 Pesquisa em base populacional, com objetivo de investigar o ocorrência de 

violência contra as mulheres, constatou que dentre as 2.128 brasileiras 

entrevistadas na grande São Paulo e na Zona da Mata Pernambucana, 43% 

declararam ter sofrido violência causada por um homem em algum momento de sua 

vida, sendo um terço violência física; 13% sexual e 27% psicológica (SCHRAIBER et 

al, 2007).  

 Kronbauer e Meneghel (2005), ao verificarem a prevalência da violência de 

gênero perpetrada contra a mulher por parceiro íntimo atual ou passado, observou 

prevalência de 55% para violência psicológica, 38% para violência física e 9% para 

violência sexual, havendo sobreposição dos três tipos de violência em 12% dos 

casos. 

 O Relatório do Ministério da Saúde “Caracterização das vítimas de violência de 

Violência Doméstica, Sexual e Outras” notificadas na Rede de Serviços Sentinela de 

Vigilância e Acidentes (VIVA), aponta que, das ocorrências de violência doméstica 

notificadas no Brasil entre 2006 e 2007, houve 4.050 casos onde 80% compreendeu 

o sexo feminino. Em relação aos tipos de violência, 73% referiram à violência física; 

72% psicológica; 23% sexual; 8% relataram casos de negligência ou abandono 

(BRASIL, 2008). 

 Como afirma Shraiber (2007), no Brasil, quase três décadas de ativismo e 

enfrentamento a violência contra a mulher e o desenvolvimento de respostas 

institucionais tem contribuído, possivelmente, para tornar a violência mais visível e 

menos aceitável.  Porém, não implica em cessação dos atos violentos, como indicam 

as altas taxas encontradas. 



59 
 

 Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2010, a cidade de Petrolina possuía uma população de 293.962 habitantes onde 

150.710 eram mulheres, estando 30% destas dentro da faixa etária de 15 a 49 anos 

de idade. Na presente pesquisa a média de idade das mulheres foi de 34,16 anos 

variando entre 18 e 63. 

 Ainda segundo dados do IBGE, em 2011 cerca de 63,9% das mulheres 

ocupadas tinha entre 25 e 49 anos de idade. Já as mulheres ocupadas com 50 anos 

ou mais de idade alcançavam 20,9%. Comparando com levantamento anterior, do 

ano de 2003, o grupo de 50 anos ou mais foi o que apresentou maior aumento 

dentre os demais grupos de ocupados em ambos os sexos, reflexo, provavelmente, 

do aumento da expectativa de vida da população (IBGE, 2009). 

 Lenk (2010) entrevistou 10 mulheres trabalhadoras da fruticultura irrigada do 

Vale do São Francisco com o objetivo de identificar suas percepções sobre 

transformações em suas vidas diante de sua nova condição de trabalhadora 

assalariada. A distribuição da faixa etária das entrevistadas ficou entre 20 a 40 anos, 

padrão semelhante ao encontrado no presente estudo, estando esta faixa etária 

relacionada com a maior produtividade para atividades que requerem grandes 

esforços físicos e longas jornadas de trabalho. 

 Segundo Rodrigues (2009), os trabalhadores da agricultura de exportação do 

Vale do São Francisco têm idade entre 18 e 40 anos. As competências práticas 

adquiridas durante experiências de trabalho são valorizadas, entretanto, não 

reconhecidas em termos salariais. 

 O nível de escolaridade das entrevistadas variou desde o analfabetismo até o 

ensino médio completo onde a maioria destas (51,11%) não terminou o ensino 

fundamental. No trabalho de Lenk (2010) a escolaridade apresentou distribuição 

bimodal equilibrada entre dois níveis educacionais estendendo-se apenas da 

escolarização iniciada até a formação de nível médio. Quatro das entrevistadas não 

completaram o primeiro grau, cinco concluíram o segundo grau e uma situa-se entre 

esses dois grupos.  
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 Os trabalhadores da agricultara de exportação do Vale do São Francisco 

possuem diferentes graus de escolaridade, variando dos que nunca estudaram aos 

que possuem o ensino médio completo (CAVALCANTI et al, 2012). 

 Conforme o levantamento de Venturi e Recamán (2004) A mulher brasileira nos 

espaços públicos e privados, nacionalmente, dois terços das mulheres não 

passaram do ensino fundamental (66%). No Nordeste, 43% das mulheres não 

passaram da 4ª série fundamental e apenas 4% chegaram ao ensino superior, 

enquanto no Sudeste essas taxas são, respectivamente, de 37% e 7%. 

 Das 90 mulheres entrevistadas na presente pesquisa, 60% declararam-se de 

cor parda; 21,11% branca; 15,56% preta e 3,33% não souberam informar. Quanto à 

religião 72,22% são católicas; 15,56% evangélicas e 12,22% não são adeptas de 

nenhuma religião. Dados semelhantes a população geral brasileira como pode ser 

percebido ao analisar as informações oferecidas pelo Censo 2010 realizado pelo 

IBGE. 

 Segundo o último censo, 47,73% dos brasileiros se declararam brancos, 7,6% 

negros e 43,1% pardos. A população de pardos é mais comum no Nordeste e no 

Norte (com destaque para o Pará, com 69,5% de pardos), enquanto os negros estão 

mais presentes nos Estados da região Nordeste, principalmente na Bahia, onde 

17,1% se autodeclararam negros (2,4 milhões de pessoas). Ainda no censo 2010, 

pode-se avaliar o crescimento dos grupos religiosos no Brasil. A população católica 

segue majoritária, porém com déficit, passou de 73,6% em 2000 para 64,6% em 

2010, já os evangélicos passaram de 15,4% da população brasileira em 2000 para 

22,22% em 2010. Os espíritas que no ano 2000 representavam 1,3% em 2010 

compreendiam 2,0%. Também fica constatado o aumento daqueles que se declaram 

sem religião.Em 2000 eram 7,3% já em 2010 8,0%. Os adeptos da umbanda e 

candomblé mantiveram-se em 0,3% em 2010 (IBGE, 2010). 

 Quanto ao estado civil a maioria (38,88%) possuía união estável, seguidas das 

solteiras (26,67%), casadas (25,57%), separadas (5,55%) e viúvas (3,33%). 

Resultados semelhantes aos encontrados por Venâncio (2012) em São Paulo onde 

verificou-se que das que vivem com parceiro 40,7% são casadas, 20,9% separadas, 

1,1% eram viúvas e agora possuem união estável com outro parceiro. Das mulheres 

que não possuem parceiro, 29,7% são separadas, 5,5% solteiras e 2,2% viúvas.  
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 Em relação ao uso de drogas, 55,56% delas afirmaram ter usado algum tipo de 

droga durante sua vida sendo que em 34,44% dos casos a substância foi o álcool 

seguida da associação do álcool com o tabaco 19%, apenas tabaco, 16%, drogas 

ilícitas 2% e associação entre álcool e drogas ilícitas 2%. Quanto a esta variável, 

Venâncio (2012) também encontrou resultados semelhantes em sua amostra 57,2% 

das mulheres relataram o uso de álcool e/ou outras drogas em algum momento de 

suas vidas, sendo que 39,6% faziam uso apenas de álcool, 8,8% associavam álcool 

e tabaco, 7,7% usavam apenas tabaco e 1,1% referiu ter usado maconha em 

alguma fase da vida. 

 Uma característica marcante das trabalhadoras rurais do Submédio São 

Francisco é que a maioria (65,56%) mora na zona urbana, fator este já apontado por 

Cavalcanti (1997) destacando que os trabalhadores rurais da região vivem nas 

periferias das cidades, implicando dizer que há uma ruptura estabelecida entre o 

local de trabalho e de moradia. 

 Referindo-se as mulheres pobres empregadas em atividades agrícolas no 

Submédio São Francisco observa-se que uma parcela significativa desta população 

vive em áreas urbanas. Nos estados de Pernambuco e Bahia 50% e 56%, 

respectivamente, das mulheres com vínculo empregatício permanente em atividades 

agrícolas residem na zona urbana. Quanto a mão de obra temporária, quase um 

terço destas mulheres em Pernambuco, 36% e 29% na Bahia residem nas áreas 

urbanas (BAQUERO. KLEIN, 2012) 

 Considerou-se como rendimento mensal familiar a soma dos rendimentos 

mensais dos componentes da família, exclusive os das pessoas de menos de 10 

anos de idade, desta forma, a maioria das mulheres (62,22%)  relatou que sua 

família recebia em média 1 salário mínimo por mês. Lenk (2010) demonstra que o 

rendimento salarial varia conforme a modalidade contratual, mas a maioria recebe, 

em média, um valor inferior a dois salários mínimos, aí incluídos os contratos por 

diária que rendem o valor de R$ 20,00/dia.  

 Ainda segundo Lenk( 2010) os contratos temporários podem ampliar o 

rendimento das mulheres em até dois salários mínimos, proporcionado-as 

recebimento pelas horas extras trabalhadas. 
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 A oferta de trabalho no Vale do São Francisco possui características sazonais 

a depender do tipo de cultura e das operações de manejo e cultivo das frutas, 

geralmente a atividade começa a ficar mais forte durante o período de colheita e 

pós-colheita, estendendo-se para o embalamento dos produtos, por serem tais 

atividades demandadoras de muita mão de obra, principalmente para mulheres que, 

como julgam os produtores, possuem maiores habilidades para atividades delicadas 

como a coleta das frutas e o seu embalo (GAMA, 2012) 

 Cavalcanti (2012) enfatizando a divisão sexual do trabalho salienta que as 

atividades de homens e mulheres estão divididas por um viés de gênero, segundo a 

exigência de maior ou menor dispêndio de energia física; mas também às 

representações de masculinidades e feminilidades prevalecentes onde às mulheres 

requerem-se tarefas “leves” como raleio, e outras na colheita e pós-colheita. Aos 

homens, competem a implantação do parreiral, pulverização, poda, amarrio, pós-

poda e serviços mecanizados em geral. 

 A legislação brasileira reconhece três tipos de relações contratuais entre 

empregados e empregadores: o contrato por tempo indeterminado, contrato de safra 

e contrato por tempo determinado. Existindo ainda relações a margem da legalidade, 

sem vínculo empregatício, como a prestação de serviço autônomo. Na fruticultura do 

Vale do São Francisco, prevalece o contrato de safra, tipo de contrato com vigência 

limitada, cuja duração está associada as variações das atividades agrícolas (GAMA, 

2012) 

 No Vale do São Francisco, durante o período de colheita, o que se observa no 

campo é o aumento significativo da relação entre trabalhadores temporários e 

permanentes, sendo de mais de dois terços a proporção de temporários sobre os 

permanentes. Em uma grande empresa do Vale este número passa de 1.200 

trabalhadores fixos para aproximadamente 5.000 trabalhadores no período de 

colheita, a maioria dos quais com contratos temporários. (SOUZA apud 

CAVALCANTI, 2012). Este fato fica evidente na presente pesquisa onde, 81% das 

mulheres abordadas relataram possuir este tipo de vínculo empregatício. 
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Situações de violência vivenciadas durante a infância 

 Ao analisar os dados da presente pesquisa, fica claro que a maioria das 

mulheres sofreu algum tipo de violência durante a infância (55,5%) porém, entender 

certos tipos de maus tratos físicos durante este período de vida como violência ainda 

é bastante difícil para muitas. O relato geralmente se dá apenas quando 

perguntadas se já foram castigadas fisicamente quando crianças. Considerando que 

uma mesma pessoa pode sofrer mais de um tipo de violência, a maioria das 

mulheres (88%) relataram situações de violência física, seguidas de sexual (10%), 

psicológica (8%) e bulling (4%). 

Pesquisas em países europeus indicam que 6-36% de meninas e 1-15% de 

meninos sofreram experiências sexuais abusivas antes dos 16 anos. De forma 

similar, em estudos realizados nos EUA, com uma amostra de 935 pessoas, 32,3% 

das mulheres e 14,2% dos homens revelaram abuso sexual na infância, e 19,5% 

das mulheres e 22,2% dos homens sofreram violência física (BRIERE & ELLIOTT, 

2003). 

 Resultados semelhantes foram encontrados por Jeronymo et al (2009) com 

base no I Levantamento Nacional Sobre os Padrões de Consumo de Álcool na 

População Brasileira, da Universidade Federal de São Paulo. A amostra estudada 

pelos autores foi composta por brasileiros com 14 ou mais anos de idade, de ambos 

os sexos, de todas as regiões do  país incluído as áreas rurais totalizando 3.007 

entrevistados, sendo evidenciada prevalência de 44,41% de abuso durante a 

infância onde 33,8% relataram abusos físicos moderados e 10,3% abuso físico 

severo. Os participantes com história de abuso físico frequentemente relataram 

exposição à violência entre seus pais. 

Venâncio (2012) evidencia que a maioria das mulheres por ela entrevistadas, 

não consideravam como violência as agressões sofridas durante suas infâncias 

assim como não consideram como violência o ato de agredir seus filhos. Segundo 

sua concepção de mundo, a violência, embora não a nomeie desta forma, era usada 

por seus pais e agora por elas como meio de disciplinar os filhos. 
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A maioria dos casos de violência contra crianças e adolescentes é marcada 

por relações interpessoais assimétricas e hierárquicas, a vitimação física geralmente 

ocorre no processo de disciplinamento (GOMES et al. 2007). 

Tanto no Brasil como em outros países do mundo, em diferentes culturas, 

etnias e classes sociais, crianças e adolescentes são cotidianamente vítimas da 

violência doméstica, sendo este um fenômeno universal e endêmico (DAY et al. 

2003).  

Nos processos educacionais entre pais e filhos não há um consenso quanto 

aos métodos considerados violentos, embora recentemente a tendência mundial 

seja considerar como agressão qualquer ato dito disciplinar que venha a atingir o 

corpo da criança ou adolescente, a palmada, por exemplo, é proibida por lei em 

muitos países. Segundo pesquisas, a mãe é a maior agressora neste sentido, porém 

os pais prevaleçam em números absolutos (DAY et al, 2003).  

É bem provável que sujeitos expostos a violência parental na infância também 

tenham sido vítimas de abusos físicos durante este período de vida . No atual 

trabalho foi encontrada uma prevalência de 48,89% de mulheres que afirmaram ter 

presenciado durante suas infâncias situações de violência contra outra mulher, 

sendo a mãe a principal vítima. Em seu estudo, Jeronymo(2009) encontrou como 

prevalência de exposição a violência parental durante a infância 26,1%, dos quais 

7,5% destes presenciou violência moderada e 18,% presenciou violência severa.  

A exposição das crianças à violência pode ser direta, ao presenciar violência, 

ou indireta, por meio dos agravos que esse evento traz a saúde física e mental de 

sua mãe. Ambas sendo consideradas situações de risco para o desenvolvimento 

dos filhos (DURAND et al,2011). 

No presente estudo a exposição durante a infância mostrou relação estatística 

com a  violência psicológica e com a violência física, corroborando com estudo 

realizado na cidade de Recife, tendo como população gestantes, A freqüência de 

violência doméstica entre as mulheres com história de violência familiar na infância 

e/ou adolescência foi de 39,7% (85), havendo associação significante quando a 

variável foi associada à violência doméstica sofrida pela mulher nos últimos doze 

meses (SILVA,2006). 
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Estudo descritivo, tipo corte transversal, realizado por Menezes et al  

envolvendo 420 mulheres no ano de 2001, com objetivo de determinar a prevalência 

de violência física doméstica, estudar os principais fatores de risco associados 

encontrou-se 13,1% de prevalência de violência física no último ano e 7,4% durante 

a gravidez. A história familiar de violência apresentou associação estatisticamente 

significativa com a freqüência de violência durante a idade adulta, implicando risco 

quase três vezes maior. 

A literatura demonstra que sujeitos expostos a violência durante a infância 

tendem a reproduzir padrões de comportamento agressivos na idade adulta (DAY et 

al.2003; GOMES et al.2007; JERONYMO, 2009). 

Caracterização dos eventos violentos 

 No presente estudo, 60% entrevistadas relataram ter sofrido algum tipo de 

violência durante a idade adulta apontando majoritariamente o companheiro como 

autor do evento violento, e estando muitas vezes este agressor sob efeito de álcool 

ou outro tipo de droga, sendo o ciúme o principal motivo para deflagrar a agressão. 

Dados estes que corroboram com o estudo de Sharaiber et al (2002) onde observa-

se que o agressor mais identificado pelas mulheres foi o companheiro, Mascarenhas 

(2009) onde em 38,1% dos casos o agressor é um familiar da vítima e Henriques 

(2004) onde o agressor eras desconhecido da paciente em apenas 26,2% dos 

casos, dentre os conhecidos destacam-se os parceiros íntimos que foram apontados 

em 33,6% dos casos. 

Trabalho realizado (SIQUEIRA; PEQUENO; CAMPOS, 2013) com o objetivo 

de investigar casos notificados de violência contra a mulher na cidade de Petrolina-

PE no triênio 2009-2011 registrou 584 casos de violência de gênero no município 

durante o período estudado, em 57,53% dos casos o agressor era o cônjuge da 

vítima (SIQUEIRA; PEQUENO; CAMPOS, 2013). 

Segundo Day et al (2003) a agressão por parceiro íntimo é quase sempre 

acompanhada de agressão psicológica e, de um quaro a metade das vezes também 

de sexo forçado. A violência contra a mulher em geral possui um padrão diferente 

daquela praticada contra homens, uma vez que estes têm maior probabilidade de 
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serem vítimas de pessoas desconhecidas enquanto elas são na maioria das vezes 

vitimadas por membros de suas próprias famílias ou mesmo pelos parceiros íntimos. 

 Tendo com população de estudo 100 mulheres vítimas de violência 

perpetrada pelo parceiro, estudo realizado na Delegacia da Mulher do Ceará 

constatou que a maioria das vítimas sofreu agressões verbais e físicas (83%) e o 

álcool e o ciúme foram apontados como desencadeantes da maior parte destes 

eventos, a associação destes dois fatores esteve presente em 30% da amostra total. 

Antes das agressões, 70% dos parceiros ingeriam álcool e 11% consumiam drogas 

ilícitas. Após as agressões, 44% costumavam pedir perdão pelas agressões 

(ADEODATO et al.2005). 

As substâncias psicoativas são responsáveis por efeitos psicofarmacológicos 

ligados a mudanças de comportamento que podem desencadear a violência uma 

vez que criam condições para discussões, ofensas, insultos e ameaças. O uso 

destas pelo companheiro mostra-se como um significativo fator de risco para a 

violência do parceiro contra sua mulher (SIQUEIRA; ANDRADE; GUIMARÃES, 

2013). 

Em se tratando de violência física, na maioria dos casos aqui identificados, a 

cabeça foi a estrutura corporal mais atingida corroborando com o estudo de 

Siqueira, Pequeno e Campos (2013) que constataram este padrão em 57,89% dos 

casos e com Mascarenhas et al (2009) em 42% das ocorrências contra mulheres 

bem como com Henriques (2004) onde dos 447 casos de mulheres vítimas de 

violência abordados, 35,4%apresentaram lesões na face e 9,4% na cabeça, 

tomando-se a cabeça como um todo (face e calota craniana) verifica-se que 45,1% 

das mulheres sofreram lesões nesta estrutura corporal. 

A violência física perpetrada contra a mulher é manifestada muitas vezes pela 

destruição de algo que confira beleza à vítima como roupas, cabelos e o próprio 

corpo, neste caso principalmente a face. Geralmente o motivo desencadeador do 

evento violento está ligado ao ciúme e o sentimento de posse (VENANCIO,2012). 

Neste, das mulheres agredidas apenas 31,03% relatou ter pedido algum tipo 

de ajuda e 58,62% destas relataram ter continuado com o parceiro mesmo depois da 

agressão. Dados estes um tanto díspares dos relatados por Venâncio (2012) onde 
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das mulheres que relataram ter sofrido algum tipo de violência 65,2% procuraram 

ajuda, sendo mais frequentemente com familiares (46,5%) e com o serviço de 

enfermagem do local de trabalho (23,3%), as delegacias de proteção a mulher foram 

acionadas em 16,3% dos casos. 

Quando a mulher sofre algum tipo de violência, ela deve denunciar o agressor 

mas, nem sempre isso acontece. Os casos de denuncia pública são raros ocorrendo 

principalmente devido ameaças com arma de fogo (31%), espancamento com 

marcas, fraturas e cortes (21%), e ameaça de espancamento a própria mulher ou 

aos filhos (19%). O órgão público mais utilizado é a delegacia de polícia, a delegacia 

da mulher ainda é utilizada por um pequeno índice de mulheres (FUNDAÇÃO 

PERSEU ABRAMO,2001). 

O ambiente de trabalho muitas vezes representa para as mulheres um local 

de partilha dos problemas, local onde são ouvidas pelas colegas e onde também 

encontram indivíduos passando por situações semelhantes (VENÂNCIO, 2012). 

As mulheres muitas vezes se calam por muito tempo, e quando vêm fazer a 

queixa já possuem uma vasta história de agressões. Este fato se dá por motivos 

como dependência financeira, temor de ameaças e represálias, estigmas da 

sociedade preconceituosa, “em respeito as famílias” (SAGIM,2008). 

A variável estado civil mostrou relação estatística com a violência sexual. 

Estudo de Silva realizado na cidade de Recife-pe (2006) ao analisar a variável 

situação marital associada a violência, indica que há uma redução da violência entre 

as mulheres viúvas, mostrando-se mais elevada entre aquelas que possuem 

companheiro. 

Violência Institucional 

 Das 90 mulheres entrevistadas, 21,11% relatou já ter sofrido algum tipo de 

violência no local de trabalho sendo que destas 89,47% narraram situações de 

agravos psicológicos, sendo na maioria das vezes (52,63%) os seus superiores 

apontados como agressores 

Algumas (5%) das mulheres trabalhadoras entrevistadas por Venâncio 

(2012.p.112) também relataram situações de violência institucional onde a chefia 
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imediata foi apontada como perpetradora da violência que em todos os casos foi 

psicológica. Atos negativos por parte das chefias ou de colegas de trabalho e a 

posição de vulnerabilidade do trabalhador implicam na existência de um 

desequilíbrio nas relações de poder.  Tais atos vão desde a falta de cortesia até 

ofensas que desqualificam a atividade do trabalhador, que passa ao ato subjetivo  

de ressentir-se contra as chefias e os colegas (SCHLINDWEIN,2013). 

Quanto à percepção de risco no ambiente de trabalho, 51,11% das 

entrevistadas relata insegurança quanto a este ambiente, fato este ligado na maioria 

das vezes ao medo de sofrer acidentes de trabalho (28,26%) como quedas, cortes 

com as tesouras de poda ou choques elétricos, seguido do temor aos 

desconhecidos uma vez que o número de empregados nas fazendas é muito grande 

(20%), o uso de agrotóxicos (18%), o transporte que as guia de suas casas ao local 

de trabalho, sendo exclusivamente realizado por uma frota de ônibus antigos que em 

muitos episódios chegam a quebrar durante o trajeto (15%) e ataques de animais 

peçonhentos na roça, em meio ao mato alto (15%). 

Há riscos que são inerentes as funções exercidas pelos trabalhadores, para 

tanto é previsto o uso de Equipamentos de Proteção Individual que segundo a 

Norma Regulamentadora nº 6 é todo dispositivos de uso individual utilizado pelos 

trabalhadores, destinado a proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e 

a saúde do trabalhador (VENÂNCIO,2012).  

Marques e Silva (2003) ressaltam que no tocante aos fatores de risco, 50% a 

70% dos trabalhadores estão expostos a fatores ergonômicos, biológicos, físicos e 

químicos e psicossociais. O fatores biológicos acarretam problemas em distintos 

grupos de trabalhadores, tal qual os psicossociais como injustiça, instabilidade 

econômica e perspectiva quanto a atividade laboral podem ser desencadeantes para 

condições inseguras. Os trabalhadores rurais estão expostos a agentes que podem 

vir a causar agravos a sua saúde como máquinas, equipamentos manuais, 

agrotóxicos e animais peçonhentos. 

Levantamento realizado em 120 prontuários referentes à pacientes 

trabalhadores rurais que sofreram acidentes de trabalho na região de Ribeirão Preto-

SP e procuraram assistência hospitalar, aponta que a maioria destas hospitalizações 

deram-se principalmente devido quedas (21%) seguidas pelo contato com animais 
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(17%) e pelo contato com máquinas e aparelhos agrícolas (13%) bem como por 

agressões (12%) (SILVEIRA et al, 2005). Situações estas bem semelhantes às 

apontadas pelas mulheres trabalhadoras rurais do Submédio Vale do São Francisco 

quando relatam seus receios no ambiente de trabalho. 

Bedor et al (2009) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de conhecer 

o contexto social, econômico e cultural e algumas das vulnerabilidades para a saúde 

relacionadas com o processo produtivo químico-dependente da fruticultura do Vale 

do São Francisco, que teve por amostra 300 trabalhadores rurais e pequenos 

produtores, apontou que o  EPI completo é utilizado por 72% da população 

estudada, sendo observado principalmente o uso de máscara e luva naqueles que 

os utilizam de maneira incompleta. Os produtores que responderam não utilizar EPI 

estão entre os pequenos produtores e trabalhadores de pequenas e médias 

empresas.  Desta forma Cerca de 30% dos agricultores, a maioria do sexo 

masculino (85%), queixaram-se de pelo menos um sintoma após a aplicação ou de 

estar dentro da área onde foi aplicado agrotóxico.  Os principais sintomas são dor de 

cabeça, irritação na pele e tontura . 
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7 CONCLUSÃO 

 O Vale do São Francisco, em destaque o Submédio Vale do São Francisco, 

com seu alto potencial para o plantio de diversas culturas frutíferas a partir da 

implantação de um eficaz sistema de irrigação, transformou-se em uma importante 

exportador de frutas para o mercado internacional que modificou sobremaneira a 

economia da região de forma direta ou indireta. 

 Falando especificamente do pólo Petrolina-Juazeiro, fica evidente que a 

implantação de grandes fazendas de exportação de frutas proporciona para a 

população muitas oportunidades de emprego e acaba por influenciar também os 

processos migratórios. 

 As mulheres estão inseridas de forma marcante neste mercado que cada vez 

mais vem absorvendo mão de obra feminina. Estas trabalhadoras são muito 

requisitadas para o trabalho nas fazendas uma vez que neste ofício muitas das 

etapas exigem atenção e delicadeza, como o raleio e a colheita das uvas e o embalo 

das frutas, características estas vinculadas ao feminino. 

 Esta nova situação de trabalhadora assalariada ocasiona para estas mulheres 

uma série de benefícios como salário, direitos trabalhistas e a própria emancipação 

e independência. Porém, são notórias as dificuldades encontradas por elas, que na 

maioria das vezes possuem jornadas múltiplas de trabalho e ainda se expõem a 

riscos e situações diversas de violência, tanto no seio familiar quanto no ambiente 

de trabalho. O mesmo trabalho que apresenta caráter de fortalecimento social, 

também revela um potencial de desgaste tanto físico quanto emocional. 

 A literatura científica muito aborda sobre a ruralidade em geral e sobre a 

mulher no contexto rural, porém, as trabalhadoras na região estudada possuem uma 

característica muito peculiar quanto a sua inserção neste meio, uma vez que grande 

maioria destas são mulheres urbanas que ganham seu sustento nas atividades 

voltadas à fruticultura de exportação, o que torna este grupo de alguma forma 

peculiar. 

 Deixando clara a importância da força de trabalho feminina para a fruticultura 

de exportação do Vale do São Francisco e levando em consideração que as 

mulheres trabalhadoras rurais em Petrolina compõem boa parcela da população 
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geral do município, fica evidente que estas trabalhadoras possuem características 

inerentes a este grupo populacional e necessitam de estudos voltados para elas. 

 Desta forma, a presente pesquisa teve como objetivo dimensionar e avaliar o 

perfil da violência perpetrada contra trabalhadoras rurais no município de Petrolina-

PE, proporcionando a oportunidade de trazer a tona este fenômeno até então pouco 

abordado no contexto das mulheres trabalhadoras rurais. 

 Falar de violência é sempre muito delicado, uma vez que este é um tema que 

ainda esbarra no silencio e na vergonha, sem contar que muitas mulheres se quer 

consideram como violência certas situações, que ferem a dignidade humana, 

vivenciadas por elas no dia a dia  como eventos violentos, acabam por naturalizar o 

que lhes é rotineiro. 

 Com o levantamento sócio-demográfico é possível traçar um perfil geral das 

mulheres trabalhadoras rurais do Vale do Submédio São Francisco, as mesma 

possuem uma média de idade de 34,16 anos, não chegaram a completar o ensino 

fundamental (51,11%), declaram-se pardas (60%) e em sua maioria católicas 

(72,2%), possuem parceiro íntimo (80%) e afirmam já ter usado algum tipo de droga 

sendo o álcool a mais prevalente (61%), bem como possuem casa própria (73,33%) 

e moram na zona urbana da cidade (65,23%) geralmente nos bairros periféricos.A 

justificativa para o ingresso neste mercado de trabalho se dá devido o paradigma da  

falta de opção em outras áreas e a boa oferta de trabalho nas fazendas. 

 O mercado de trabalho da região é sazonal, variando de acordo com a época 

de safra das culturas das grandes fazendas. Desta forma a maioria dos vínculos 

empregatícios (81%) se dão por contratos temporários que duram em média 6 

meses, situação esta que acaba gerando certa insegurança para os trabalhadores  e 

necessidade de desenvolver outras atividades durante o período da entressafra.  

 No caso das mulheres, a maioria se envolve em tarefas domésticas como 

diarista, lavadeira de roupas, cozinheira ou cuidado de crianças e idosos. Além dos 

benefícios trabalhistas aos quais têm direito como o seguro desemprego e fundo de 

garantia, os trabalhadores de Pernambuco também contam com o Programa 

Chapéu de Palha, iniciativa do Governo do Estado para complementação de renda e 

realização de ações educativas durante o período de entressafra. 
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 A maioria das mulheres entrevistadas (42,22%) só considera como violência 

eventos que causam dor física, que marcam o corpo. Desta forma quando 

perguntadas se já sofreram algum tipo de violência durante sua vida 43,33% 

responderam que sim porém, esta prevalência aumenta com o decorrer da 

entrevista uma vez que diante de questionamentos direcionados para eventos 

violentos específicos como castigos durante a infância, humilhações e xingamentos 

durante a idade adulta ou mesmo manter relações sexuais contra a vontade as 

mulheres narram histórias que as coloca como vítimas destas situações elevando 

para 78,88% a prevalência, quando se considera toda a vida e 60% considerando 

apenas a idade adulta. 

 A violência durante a infância é relatada por várias das trabalhadoras 

entrevistadas, porém é possível perceber em seus discursos que os tapas, 

xingamentos e castigos físicos, na sua maioria perpetrados pelos genitores, é 

tratado com naturalidade, algo inerente a criação dos filhos, visto majoritariamente 

como medidas disciplinadoras e necessárias ao seu desenvolvimento. 

 Ainda se tratando de infância, um fenômeno que chama bastante atenção é a 

exposição destas então meninas (48,88%) a violência contra outras mulheres, na 

maioria das vezes suas mães (34,10%), ter presenciado tais eventos durante este 

período da vida mostrou relação estatística com a violência física e psicológica 

durante a idade adulta. Ou seja, meninas que crescem presenciando a violência 

contra a mulher acabam por naturalizar este processo o que acarreta maior risco 

para a vitimização durante a idade adulta. 

 A violência contra a mulher é um fenômeno que abrange todas as classes, 

raças e regiões, porém respeitando padrões específicos de cada realidade. É 

evidente que as mulheres inseridas no contexto da fruticultura de exportação do 

Vale do São Francisco estão vulneráveis as mais diversas formas de violação tanto 

em suas casas como no ambiente de trabalho e isto se dá essencialmente pela sua 

condição de mulher, trabalhadora rural e pertencente à classe social menos 

abastada. 

 Em se tratando de violência intrafamiliar, as entrevistadas relataram casos de 

violência psicológica, física e sexual, sendo o cônjuge apontado na maioria das 

vezes como agressor. Esta situação é bastante controversa uma vez que estas 
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mulheres que são mães, esposas, trabalhadoras que deveriam ter em seus lares um 

ambiente de aconchego, segurança e intimidade encontram nestes violência, 

privações e humilhação. Em muitos destes casos, o ambiente de trabalho é 

apontado como uma válvula de escape, um refúgio, para fugir da realidade das 

agressões sofridas no lar pelo menos por algumas horas. 

 A violência física mostrou-se bastante prevalente entre as trabalhadoras 

rurais (32,33%), sendo o marido o principal agressor (85,19%), o maior 

desencadeante das agressões apontado pelas vítimas foi o ciúmes acompanhado 

do uso de álcool pelo agressor. Muitas vezes a própria condição de assalariada, a 

possibilidade de independência, das mulheres a inserção no contexto do trabalho 

que consequentemente traz o convívio com outras pessoas, inclusive com outros 

homens acaba gerando situações de ciúme no parceiro, que se vê de alguma forma 

subjugado e quer demonstrar domínio e posse sobre a parceira o que muitas vezes 

associado ao álcool e/ou consumo de outras drogas acaba gerando conflitos que 

culminam na violência física. 

 A cabeça e a face são as estruturas corporais mais atingidas pelos 

agressores, em se tratando de violência contra as mulheres, o que reforça a lógica 

do ciúme com principal motivo para as agressões. 

 A violência sexual aparece estatisticamente relacionada à situação conjugal 

das mulheres trabalhadoras rurais, possuir relações não formalizadas parece estar 

associado ao maior risco de atos violentos de cunho sexual. Tal característica deve 

estar atrelada ao caráter instável destas relações  bem como a alta prevalência 

deste tipo de união entre esta população. 

 Denunciar os agressores ainda é uma atitude bastante insipiente entre as 

mulheres desta região, os casos só vão à tona quando ocasionam sérias injúrias 

corporais, do contrário permanecem em família. 

 O trabalho também oferece seus riscos, como é apontado pelas próprias 

mulheres, o perigo de acidentes é alvo da crítica destas trabalhadoras, bem como o 

transporte oferecidos pelos empregadores, com itinerário que compreende os 

bairros da zona urbana com destino as fazendas, considerado por muitas 

inadequado e a exposição a agrotóxicos de forma indiscriminada. 
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 Zelar pela saúde e bem estar das trabalhadoras é dever de seus 

empregadores, afinal muitos destes riscos por elas apontados são fatores que 

acabam por gerar danos que possam vir a diminuir os dias de produtividade destas, 

gerando ônus para as duas partes envolvidas. 

 São alarmantes os depoimentos que trazem relatos de violência psicológica 

no ambiente de trabalho, situações estas que podem ser caracterizadas como 

assédio moral, uma vez que os principais envolvidos são os superiores das 

trabalhadoras, e que em grande parte acabam por não ter repercussão devido o 

medo da mulher de perder seu emprego. Esta situação é bem provável que reflita o 

despreparo daqueles que são intitulados “chefes” devido atividades técnicas 

desenvolvidas com destaque, mas que possui preparo para as relações 

interpessoais, principalmente aquelas que envolvem relações de poder. 

 As mulheres trabalhadoras rurais do Submédio Vale do São Francisco, 

configuram-se como um grupo cheio de particularidades e nuances, uma vez que 

estão concomitantemente inseridas nos espaços urbano e rural. A exposição à 

violência é extremamente gritante e os eventos não podem ser considerados 

isolados uma vez que estas mulheres participam de um ciclo de violência que se 

estende desde a infância até os relacionamentos conjugais e relações trabalhistas. 

Tal característica demonstra que a violência acaba por ser naturalizada por elas o 

que aumenta ainda mais o risco para a vitimização, ilustrando a situação de 

vulnerabilidades deste grupo. 

 Expor o problema tem seu valor à medida que o fenômeno passa a ser 

conhecido, comentado e debatido de modo a gerar possíveis métodos para sanar ou 

ao menos minimizar a problemática. Desta forma, espera-se que o conhecimento 

aqui contido seja traduzido em benefícios para a comunidade, a possibilidade de dar 

voz a mulheres tão pouco ouvidas já traz bastante mérito ao esforço desempenhado. 
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APÊNDICE A-  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Convidamos a Senhora para participar da pesquisa “MAGNITUDE DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER TRABALHADORA RURAL”, sob responsabilidade da  

pesquisadora Vitória de Barros Siqueira, que tem por objetivo dimensionar e caracterizar o 

perfil da violência de gênero perpetrada contra trabalhadoras rurais do município de Petrolina-

PE abordando situações de violência física, psicológica, sexual, assédio moral, assedio sexual 

e discriminação no trabalho. 

Para a realização deste trabalho será realizada uma entrevista onde o áudio será gravado. Após 

a conclusão da pesquisa, este material será destruído, não restando nada que venha a 

comprometê-la agora ou futuramente.  

Não haverá nenhum procedimento de risco relativo à pesquisa. Serão garantidos a Senhora o 

sigilo, a confidencialidade e o anonimato das informações prestadas, o direito a 

esclarecimentos e respostas a qualquer pergunta bem como a liberdade de abandonar a 

pesquisa a qualquer momento sem prejuízo para si. 

Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa são: conhecimento do perfil das 

mulheres trabalhadoras rurais quanto à violência de gênero de modo a ajudar na prevenção e 

intervenção diante desse problema. 

 

Nos casos de dúvidas e esclarecimentos procurar os pesquisadores através do endereço: 

Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Campus Universitário, Petrolina-PE, CEP 56.304-

917, telefone (87) 2101-6793 ou pelo número (87) 8846-7621. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

 

Eu, ______________________________________________________, responsável por 

______________________________________________________, após ter recebido todos 

os esclarecimentos e ciente dos meus direitos, concordo em participar desta pesquisa, bem 

como autorizo a divulgação e a publicação de toda informação por mim transmitida em 

publicações e eventos de caráter científico. Desta forma, assino este termo, juntamente com o 

pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder do 

pesquisador. 

 

 

Petrolina-PE, ____/____/____ 

 

 

 

________________________________                _______________________ 

                 Assinatura do Sujeito                         Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE B- Instrumento de Coleta de Dados 
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APÊNDICE B- Instrumento de Coleta de Dados 
Continuação 
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APENDICE C- Carta de anuência da Secretaria da Mulher do Governo do Estado de 
Pernambuco. 
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APENDICE D- Carta de anuência da Queiroz Galvão Alimentos S/A 
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ANEXO A-  Versão adaptada para o Português por Reichenheim et al (2000) do 
Instrumento Abuse Assessesment Screen. 
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