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Resumo 
 

Estima-se que a cada 24 segundos uma mulher é violentada no país, sendo a parcela de 

mulheres que vive na zona rural mais vulnerável à violência, devido ao menor acesso à rede 

de serviços e proteção. Segundo a Lei Maria da Penha, a violência doméstica engloba a 

violência física, sexual, patrimonial e/ou psicológica que ocorre em ambiente familiar. O 

objetivo geral desta pesquisa consistiu em verificar o conhecimento das mulheres rurais 

acerca da Lei Maria da Penha como norma que garante a integridade física da mulher e a 

eficácia da rede de serviços acessada pelas mesmas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

cujos procedimentos e instrumentos de coleta de dados utilizados foram aplicação de 

formulário para as mulheres rurais; entrevista com coordenadores e profissionais da rede de 

proteção à mulher, lideranças campesinas e mapeamento da rede de serviços oferecidos à 

mulher no Rio Grande do Sul. Os dados foram gravados e submetidos à análise de conteúdo 

de Bardin. Os resultados apontam para a necessidade de ações para romper com a cultura 

patriarcal e políticas públicas voltadas para promoção da autonomia das mulheres. As 

narrativas destacam as dificuldades das mulheres de reconhecer e buscar seus direitos e os 

desafios para os gestores públicos para a articulação e qualificação da rede de atendimento na 

perspectiva do enfrentamento à violência, em suas múltiplas expressões.  
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