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RESUMO 

 

A violência contra a mulher configurada na diversidade de 

expressões multifacetadas sempre existiu na historiografia 

feminina da sociedade brasileira. O lócus de maior visibilidade 

e destaque deste fenômeno nas pesquisas acadêmicas, mídias 

dentre outros meios de disseminação, é o meio urbano. 

Ampliando o olhar sobre esta problemática, este trabalho se 

propõe a analisar a violência contra a mulher no contexto rural, 

as multifaces, suas representações sociais, a invisibilidade e a 

linha tênue entre o “normal” representado na violência de 

gênero na sua dimensão simbólica, e o olhar sobre essa 

“normalidade” enquanto violação de direitos humanos. 

 

Palavras-chave: Direitos humanos. Gênero. Representações 

sociais. 

 

ABSTRACT 

 

Violence against women in the diverse set of multifaceted 

expressions always existed in women's historiography of 

Brazilian society. The locus of greater visibility and prominence 

of this phenomenon in academic research, media among other 

means of dissemination, is the urban environment. By widening 

the view on this issue, this paper aims to analyze violence 

against women in the rural context, the multi faces, their social 

representations,  the invisibility and the fine line between 

"normal" depicted in gender violence in its symbolic dimension, 

and the look at this "normality" as a violation of human rights. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher é uma realidade que insiste em denunciar a 

dominação masculina configurada nas relações patriarcais de gênero2. Embora na 

sociedade brasileira a categoria feminina, a partir do ano de 2006, conquistou sua primeira 

legislação específica de garantia de direitos humanos que possibilita acesso à justiça e 

ratifica a igualdade de gênero entre esta categoria e os homens. Nesta perspectiva, 

pretende-se abordar a problemática desse fenômeno social contra mulheres rurais, 

entretanto parte-se do pressuposto de que este trabalho é originado do projeto de pesquisa3 

em andamento coordenado pela Assistente Social do Campus de Governador Mangabeira-

BA. Ressalta-se que o projeto está sendo desenvolvido no Sindicato de Trabalhadoras/es 

Rurais desta cidade. 

 Metodologicamente, o projeto compreende-se em duas etapas: pesquisa 

bibliográfica e documental sobre a violência contra a mulher destacando a violência de 

gênero em contexto rural; utilizar-se-á instrumentos da observação, reuniões, questionário 

semiestruturado e dois grupos focais4 para coleta de informações sobre o perfil de mulheres 

rurais e suas representações sociais sobre o fenômeno da violência masculina a que são 

acometidas no cotidiano; a percepção da igualdade/ desigualdade de gênero e a relação 

binária: homem dominador – mulher dominada. Na dimensão simbólica, essa manifestação 

tende a camuflar a opressão e submissão de gênero, a dominação masculina arraigada na 

sociedade brasileira que herdou normas e “estereótipos vigentes acerca da relação homem/ 

mulher que previa a subordinação feminina e a aceitação passiva dos percalços proveniente 

da vida comum” (SOIHET, 2008, p. 377).   

   Moscovici (2012, p. 8) ressalta que as representações sociais do sujeito se 

constroem em pensamento, imagens a partir de seu contexto sócio- histórico e cultural que 

                                                           
2
 [...] gênero diz respeito às representações do masculino e do feminino, a imagens construídas pela 

sociedade a propósito do masculino e do feminino, [...] gênero é aqui entendido como muito mais 

vasto que o patriarcado, na medida em que neste as relações são hierarquizadas, enquanto o gênero 

compreende também relações igualitárias. [...], o patriarcado é um caso específico de relações de 

gênero (SAFFIOTI, 2004 a, p.116; 118-119). 

3
 Aprovado e financiado pela Pro Reitoria de Pesquisa e Inovação- PROPES do Instituto Federal 

Baiano; Fapesb/ CNPq. Ressalta-se que temos três estudantes recebendo através da Fapesb 01 

(uma) bolsa no valor de R$ 100,00 (cem) por 06 (seis) meses; já as despesas com materiais de 

consumo está sendo custeado pela PROPES/ IF Baiano. 

4
 Ressalta-se que as reuniões têm o objetivo de esclarecer sobre o projeto de pesquisa. Quanto ao 

questionário e os grupos focais, também serão esclarecidos os objetivos e será solicitada a 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido para autorização prévia da gravação de voz, 

imagens e utilização de respostas dos questionários para trabalhos futuros e divulgação do resultado 

da pesquisa, conforme Resolução 196/1996. 



 

                  

lhe credencia para compreender a realidade à qual está imerso; “[...] como, e por que, as 

pessoas partilham o conhecimento e desse modo constituem sua realidade comum, de 

como eles transformam ideias em práticas [...]”. Para tanto, representação social constitui-se 

enquanto,  

 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo 
material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a comunicação 
seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código 
para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da 
sua história individual e social (p. 21). 

 

Estes argumentos contribuirão para se compreender os símbolos, conceitos, 

verdades, as experiências, saberes e visão de mundo das mulheres rurais, protagonistas da 

pesquisa em desenvolvimento; as maneiras como apreendem a violência contra a mulher no 

seu cotidiano. As diversas tipologias da violência contra a mulher no meio rural perpetrada 

pelo homem são configuradas a partir da concepção de violência de gênero numa situação 

de inferioridade e submissão da mulher modelada pelo contexto social da “ordem patriarcal 

de gênero” (SAFFIOTI, 2004a, p. 138). Essa ideologia tende a ser reforçada na medida em 

que eixos estruturantes que desencadeiam padrões de desigualdade nas suas 

interceccionalidades de classe, raça/etnia, geração dentre outros fatores, contribuem para 

acirrar a exclusão social feminina e negligenciar direitos de cidadania. E como bem diz 

SAFFIOTI (1994; p. 443) “A violência do macho contra a mulher [...] é constitutiva na 

organização social de gênero no Brasil”. 

 

II. DESENVOLVIMENTO 

 

A violação de direitos humanos perpetrada pela categoria masculina na sua 

dimensão ideológica de relação patriarcal de gênero contra a mulher é fenômeno presente5 

na sociedade brasileira há mais de dois séculos. Soihet (2008) em sua análise sobre 

“Mulheres pobres e violência no Brasil urbano”, com recorte temporal do final do século XIX 

às duas primeiras décadas do século XX, tece crítica sobre essa dominação masculina 

quando ressalta que: 

 

A análise do caráter multiforme da violência que incidia sobre as mulheres pobres e 
das respostas por elas encontradas para fazer face às mazelas do sistema ou dos 
agentes de sua opressão é fundamental. Cabe considerar não só a violência 
estrutural que insidia sobre as mulheres, mas também aquelas formas específicas 
decorrentes de sua condição de gênero; esses aspectos se cruzam na maioria das 
situações (p. 363). 
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A assimetria da relação homem e mulher no cenário da violência e opressão de 

gênero, um fenômeno que perdura há anos (SAFFIOTI, 2004 a). No tocante à construção de 

mecanismos para dar visibilidade ao direito do sujeito, cidadão/ã ter a garantia da não 

violação de direitos humanos, a cronologia aponta que em 1948 emerge a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos; já em 1993 com a Conferência das Nações Unidas sobre 

direitos Humanos o fenômeno da violência contra a mulher foi reconhecido enquanto 

violação dos direitos humanos (SCOTT, RODRIGUES, SARAIVA, 2010). Todavia, a 

visibilidade deste fenômeno de desigualdade entre os sexos alcança os espaços públicos na 

década de 1970. 

No Brasil nessa mesma década, o movimento feminista6 protagoniza na luta pela 

eliminação de toda forma de violência contra a mulher e levantaram a bandeira contra a 

absolvição dos autores de homicídios de mulheres. Registra-se neste recorte temporal, 

precisamente em 1975, o Ano Internacional da Mulher declarado pela ONU7; em 1979, esse 

organismo aprovou a “Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência 

contra a Mulher”. Na década posterior, grupos feministas SOS- Mulheres com o objetivo de 

amparar as mulheres vítimas de violência nos aspectos jurídico, psicológico e social. Nos 

anos 1980 materializa-se a política institucional pública, a criação da primeira Delegacia de 

Defesa da Mulher8; diversidades de eventos nesta década enfatizaram as lutas em defesa 

da mulher e garantia enquanto sujeito de direitos. A Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher realizada no ano de 1994, 

popularizada como Convenção do Pará concebeu esse fenômeno como “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” 9. 

Em 200010, aconteceu a primeira Marcha das Margaridas11 coordenada pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, tendo como protagonistas mulheres do 

                                                           
6
 Cf. SARDENBERG, C. M. B.; GOMES, M. Q. DE C.; TAVARES, M. S.: A aplicação da Lei Maria da 

Penha em foco. NEIM/UFBA, 2010 (Cadernos do OBSERVE, 1). 

7
 Organização das Nações Unidas. 

8
  1985 foi inaugurada “A primeira Delegacia em defesa das mulheres no Brasil e no mundo [...]” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 176). 

9
 Artigo I da Convenção Interamericana Para Prevenir, Punir, e Erradicar a Violência Contra a Mulher: 

“Convenção de Belém do Pará.” Adotada em Belém do Pará, Brasil, em 9 de junho de 1994, 

10
  A segunda em 2003; terceira em 2007 e quarta em 2011. 

11
 Maior aprofundamento visitar a página da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura- CONTAG. 



 

                  

campo e da floresta e faz parte da agenda permanente do Movimento Sindical de 

Trabalhadoras/res Rurais12 e movimento feministas e de mulheres que ampliar a visibilidade 

da cidadania feminina, como bem enfatiza Scott; Rodrigues; Saraiva (2010, p. 78): “Com 

estudos, movimentos, organizações não governamentais e governamentais a situação da 

mulher rural tem se tornado visível”. Integra na sua agenda de reivindicação o fenômeno 

social da violência sexista. Já em 2008, como resposta à Marcha das Margaridas, o governo 

federal lança a Campanha Nacional: “Mulheres, donas da própria vida- Viver sem violência, 

direito das mulheres do campo e da floresta”; pautada no respeito e dignidade de uma vida 

sem violência. 

Dados revelam que em 2008 no Brasil, segundo pesquisa realizada pela 

CONTAG13 revelou que 55,2% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. O que 

mostra que o meio rural apresenta um quadro de violência nas suas expressões 

multifacetadas que perpassam a divisão sexual do trabalho e a invisibilidade da mulher nos 

espaços de produção e reprodução da força de trabalho. A necessidade de ampliar as 

pesquisas deste fenômeno social no meio rural impulsionou a proposta aqui apresentada, 

por entender que a sua invisibilidade no meio acadêmico tende a impactar na morosidade 

na implantação de políticas públicas para as mulheres trabalhadoras rurais. 

No início do século XXI, a mulher é amparada pelo Programa de Prevenção, 

Assistência e combate a Violência contra a Mulher enquanto responsabilização de todos 

sobre a as formas de violência na concepção de “relações patriarcais de gênero” 

(SAFFIOTI, 2004a). Ao ajustar o olhar na agenda sociopolítica, ampliar a visibilidade da 

categoria gênero diante da hierarquização patriarcal historicamente construída entre seres 

socialmente desiguais: homem x mulher eis que no ano de 2006, é sancionada a Lei 11.340 

onde: 

[...] foi dada uma segunda visibilidade a esse fenômeno, trazendo novamente à 
trama social a violência contra a mulher como algo a ser repudiado pela sociedade 
civil e uma questão social a ser prevenida e combatida pelo Estado, mediante 
politicas públicas que garantam proteção á mulher e seus familiares, [...] (LIMA, 
2012, p. 83). 

 

Com o advento da Lei 11.340/0614, tornou-se obrigatório a implantação de 

Delegacias para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, 

entretanto são constantes os registros de ocorrências de agressão contra a mulher ainda 
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 Para melhor explanação ver Scott; Rodrigues; Saraiva; 2010.   

13
 Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura (DIRETRIZES E AÇÕES NACIONAIS, 

2011). 

14
 Sobre o acompanhamento, avaliação, implementação e aplicabilidade da Lei Maria da Penha, 

consultar TAVARES, 2010. 



 

                  

são registradas em delegacias comuns, a exemplo da cidade de Governador Mangabeira 

que não dispõe de equipamento específico para amparar as mulheres violentadas. E, diante 

da ausência de uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher- DEAM que possa 

atender a localidades, a exemplo de zonas rurais. Nesta perspectiva, as dificuldades, a 

saber: residências afastadas do centro, localidades sem infraestrutura, precarização de 

transporte coletivo, obsta a vida de mulheres acometidas de agressões multifacetadas por 

questões de gênero. 

A figura da mulher no contexto sociopolítico brasileiro no século XX foi associada 

aos segmentos sociais subalternos designando à condição de objeto e sujeito da história e 

mais austera se tornava quando entrecruzava essa condição às categorias classe social e 

escolarização (SOIHET, 2008). Contrariando a postura “vítima” e a ideologia e os 

estereótipos de submissão arraigados sociedade. Saffioti (2002) e Soihet e (2008) enfatizam 

em seus trabalhos que, diante do fenômeno da violência de gênero contra as mulheres, são 

frequentes as reações diante de seus agressores a exemplo da iniciativa de ruptura da 

relação (SAFFIOTI, 2002); mesmo que esta permaneça, o fato de reconhecer o direito de 

igualdade torna-se uma reação por parte das mulheres numa atitude de intrepidez, 

impulsionam mudança cultural contrária à ideologia sexista, androcêntrica.  

A literatura que versa sobre a autonomia, poder de decisão e empoderamento 

de mulheres, tem contribuído para denunciar a fragilidade e ausência de instrumentos 

institucionais que operem na direção do exercício de cidadania de mulheres, cujos 

cotidianos, são marcados pela violência de gênero. Baseando-se nas análises de Bandeira 

(2003), causa da ineficiência das políticas de combate à violência contra as mulheres advém 

de ações governamentais que não contemplam a perspectiva de gênero, tampouco sua 

construção social histórica. 

Políticas de gênero devem considera as diferenças entre os processos de 

socialização de mulheres e homens e a natureza do conflito e da violência que é produzida 

nas relações interpessoais entre mulheres e homens, mulheres e mulheres, homens e 

homens. A Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência constitui-se um dos 

principais instrumentos de prevenção, combate e assistência às mulheres, considerando o 

fenômeno enquanto expressão multifacetada. O II Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres concebidas enquanto instrumento que materializa a Política Nacional, propõe uma 

intervenção pública de caráter multissetorial, é responsável em atende de forma humanitária 

e qualificada às mulheres em situação de violência via Rede de atendimento15 por meios: 
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 [...] atuação articulada entre as instituições/ serviços governamentais, não governamentais e a 
comunidade, visando à ampliação e melhoria da qualidade do atendimento à identificação e 
encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência; e ao desenvolvimento de 
estratégias efetivas de prevenção. (II PNPM, p. 99). 



 

                  

 

da formação continuada de agente públicos e comunitários; 
da criação, re-aparelhamento ou reforma de serviços especializados (Casa Abrigo, 
Centros de Referências, Centros de Reabilitação e Educação do Agressor, Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,  Defensorias da Mulher); 
da constituição/ fortalecimento da Rede de Atendimento a partir da articulação dos 
governos- federal, estadual e municipal- e da sociedade civil para o estabelecimento 
de uma rede de parcerias para o enfrentamento da violência contra as mulheres, no 
sentido de garantir a integralidade do atendimento. (II PNPM, págs. 98-99). 

 

O II Plano de Políticas para as Mulheres na Política e no Pacto Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher16 além das reivindicações dos movimentos de 

mulheres17. Em 2007, foi criado a Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do 

Campo e da Floresta na perspectiva de melhor visibilidade à violência de gênero e 

efetivação e reconhecimento da Lei Maria da Penha no meio rural.  Já em 10 de agosto 

2010, através da Portaria Nº 85/10 consolida-se a conquista de direitos às mulheres do 

Campo de da Floresta por meio das Diretrizes de Enfrentamento à Violência contra a Mulher 

do Campo e da Floresta marco que possibilitará o avanço da elaboração e implementação 

de políticas públicas às mulheres do meio rural tendo a Política Nacional para as Mulheres e 

o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher como referência para suas 

propostas e ações, a exemplo das Unidades Móveis Rurais de Atendimento às Mulheres18. 

Uma das contribuições teóricas na contemporaneidade referente aos serviços de 

proteção e assistência à mulher em situação de violência no campo é analisada por Scott e 

Cordeiro (2013) ao estabelecer contrapontos entre mulheres da cidade e do campo. Para 

eles, essas mulheres independentemente dos espaços geográficos onde residem, já foram 

submetidas às tipologias da violência em algum momento de suas vidas. Os autores 

apresentam dados relevantes oriundos da pesquisa realizada pela Fundação Perseu 

Abramo, em 2010. No quesito Lei Maria da Penha, as mulheres residentes na cidade 

conhecem um a mais a lei (84%), enquanto as do meio rural (81%). Quanto às denúncias às 
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 Para conhecer as diversas formas de violência contra a mulher, consultar Cap. II; Art.7º da Lei 
11.340/2006. 

17
 A Marcha das Margaridas movimento organizado pela Comissão Nacional de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura para o 
enfrentamento da violência sexista e punição do agressor. (MULHERES DO CAMPO E DA 
FLORESTA: DIRETRIZES E AÇÕE NACIONAIS, 2011).  A diversidade de temas presentes na 
agenda política das mulheres rurais pode ser exemplificada com A Marcha das Margaridas.  Em 2011 
a Marcha teve como lema o desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e 
liberdade. (SCOTT e CORDEIRO 2013, p. 138). 

18
  Em 2011 as Unidades foram anunciadas pela Presidenta Dilma Rousseff e até 2012, 10 Unidades 

serão implantadas. Na Bahia, o município de Irecê será sede para atender 12 municípios, constituída 

Território de Irecê. (MULHERES DO CAMPO E DA FLORESTA: DIRETRIZES E AÇÕE NACIONAIS, 

2011). 



 

                  

agressões submetidas, são as mulheres rurais que menos denunciam aos órgãos 

competentes/ segurança pública.  Scott e Cordeiro (2013) reforçam que a ausência de rede 

de proteção à mulher em situação de violência, a exemplo de Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher (DEAMs), nas cidades de menor porte e em áreas rurais obsta a 

materialização da Lei 11.340/06 às mulheres domiciliadas nestes locais.  

As dificuldades de deslocamento da zona rural à sede do município para 

denunciar os agressores conjugadas à precariedade dos serviços essenciais à garantia da 

materialização de direitos femininos, configuram-se neste universo, entraves e invisibilidade 

das tipologias de violência que mulheres rurais são submetidas no seu cotidiano. Apesar da 

literatura produzida e a elaboração de projetos sociais, principalmente nas três últimas 

décadas, possibilitarem a ampliação das discussões sobre esse fenômeno social, ainda são 

tímidas e restritas as pesquisas acadêmicas nesse contexto das mulheres rurais. Os 

autores: Scott; Rodrigues; Saraiva (2010, p. 84) ressaltam que: [...]. “E justamente em 

contextos sociais rurais diversos onde a transparência da manifestação exacerbada da 

condição desigual, hierárquica, põe as mulheres em situações de alta vulnerabilidade.” 

 

 

 

 

 

III. CONCLUSÃO 

 

Por fim, sem presunção de exaurir a discussão teórica sobre a violência contra a 

mulher, em especial, no meio rural, entretanto, a breve explanação aponta à continuidade de 

olhares críticos das expressões multifacetadas desta violação de direitos humanos na 

perspectiva de gênero que contribua para o acervo de dados e informações relevantes após 

conclusão do projeto de pesquisa em andamento. 

É sabido que medidas estão sendo adotas pela Secretaria Especial de Politicas 

para as Mulheres para o enfrentamento da violência contra a mulher e eficácia na aplicação 

da Lei que lhe assegure o direito à proteção e prevenção de todas as formas de violação de 

direitos humanos. O ano de 2011 foi um marco histórico para essa garantia às mulheres 

rurais; a implantação do projeto das Unidades Móveis19 equipamentos públicos que visam 

garantir no âmbito das políticas públicas com recorte de gênero, proteção e prevenção às 

mulheres residentes em locais que não dispõem de instrumentos para atendê-las em 

situação de violência.  
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 Conquista dos movimentos de mulheres que estão à frente da Marcha das Margaridas.  



 

                  

 Há situações de violência contra a mulher que se tornam (in) visíveis a 

depender do olhar de quem a comete e de quem é submetido a maus- tratos, sendo a linha 

tênue entre o “normal” representado na violência de gênero na sua dimensão simbólica, e o 

olhar sobre essa “(a) normalidade”. , haja vista que violência física20 representa, em muitos 

casos, a única expressão de violação de direitos humanos que a Lei Maria da Penha 

abrange, omite-se nesta concepção a diversidades de violações, a exemplo da psicológica 

que na maioria dos casos, vem associado a outra violência.  

 Na concepção de Saffioti (2004 a) não há cumplicidade das mulheres quando 

agredidas pelos homens, cedem  devido seu  poder mínimo diante dos agressores, todavia, 

não consentem tal comportamento que  lhe nega o direito a uma vida sem violência. Há 

casos de dificuldades de inserção no mercado de trabalho, o que pode ocasionar 

dependência financeira, sentimento emocional, ausência de vínculos familiares, dentre 

outros fatores condicionantes à conformidade dessa dominação masculina. 

Ao elencar ações direcionadas à operacionalização da Lei 11.340/2006, 

percebe-se que o enfretamento à violência contra a mulher em meio rural integra o conjunto 

de ações governamentais21, mas é sabido que os movimentos da sociedade civil muito têm 

contribuído para essa visibilidade. E este projeto a ser desenvolvido por segmentos de 

mulheres trabalhadoras rurais, possibilitará às protagonistas22 um debate político sobre a 

negação de sua cidadania23, o direito de escolhas alicerçado na sua intrepidez enquanto 

sujeito ativo; (re) construir sua história de vida livre de estereótipos, regras construídas 

socialmente como forma de consolidar na sociedade brasileira a dominação do homem 

sobre a mulher, perpetuar o patriarcado, a desigualdade de gênero, enfim, a invisibilidade da 

mulher enquanto ser que tem direito a ter direitos, inclusive de fazer suas escolhas e viver 

sem violência. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGENDE: 10 anos da adoção da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir, e 

Erradicar a Violência contra a Mulher. Convenção de Belém do Pará. Brasília, Junho de 

                                                           
20

“As violências física, sexual, emocional e moral não ocorrem isoladamente. Qualquer que seja a 

forma assumida pela agressão, a violência emocional está sempre presente.” (SAFFIOTI, 2004, p. 

75). 

21
 Para maiores informações, consultar o site: http://www.spm.gov.br/.  

22
 Às mulheres que farão parte do trabalho de pesquisa. 

23
 Visão de sujeitos ativos com direitos a construir sua própria história de vida, protagonistas na participação de 

novo projeto de vida sem as amarras da invisibilidade social diante da categoria a que pertence. 
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