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RESUMO 

Esta pesquisa centra-se na análise da problemática da violência contra mulheres rurais na região sul do Brasil, 
em municípios da Metade Sul do RS, e suas interfaces intersetoriais. Busca-se o desenvolvimento de reflexões 
que ampliem a compreensão, a visibilidade do problema, a diversidade das situações de violência contra 
mulheres residentes e trabalhadoras rurais e as interfaces intersetoriais no enfrentamento desse fenômeno. 
Para esse fim, considera-se necessário focalizar as dimensões políticas, políticas institucionais e a intervenção 
de gestores e profissionais nos serviços públicos. Os objetivos do estudo são: identificar os serviços locais de 
atenção, atendimento e de apoio às mulheres rurais em situação de violência nos municípios da Metade Sul do 
Rio Grande do Sul: Arambaré, Camaquã, Canguçu, Chuvisca, Cristal, Encruzilhada do Sul, Pelotas, Rio Grande, 
Santana da Boa Vista e São Lourenço do Sul, e municípios da região Noroeste: Frederico Westphalen, 
Jaboticaba, Palmeira das Missões e Palmitinho; descrever e analisar as tipologias da violência contra mulheres 
rurais a partir do diagnóstico situacional, explorando os registros de morbidade e mortalidade dos bancos de 
dados oficiais e locais para a área em estudo; traçar o perfil das mulheres rurais vítimas e das situações de 
violência a partir dos registros dos boletins de ocorrências policiais, no Departamento de Estatística Criminal da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com enfoque nos homicídios e nas lesões 
corporais; georreferenciar os registros dos boletins de ocorrências policiais de violência contra mulheres rurais; 
conhecer a trajetória e itinerários intersetoriais percorridos pelas mulheres rurais em situação de violência na 
busca por serviços de apoio, bem como as diferentes possibilidades de acesso aos mesmos; conhecer e analisar 
as Representações Sociais da violência doméstica na perspectiva das mulheres rurais, considerando geração e 
gênero como co-influências nesses agravos; analisar as agendas públicas municipais locais, de saúde e de áreas 
de interface no enfrentamento da violência contra as mulheres rurais na perspectiva de gestores e planos 
municipais intersetoriais e de saúde em particular; analisar e confrontar as dimensões representacionais, 
políticas e técnicas da violência contra mulheres rurais no setor intersetorial, e de saúde em particular, entre as 
regiões da metade sul e da metade noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
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