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De ter fé na vida” 
 
 

Milton Nascimento 



7   

2 

OLIVEIRA, A. D. de F. O gestar e o trabalhar no contexto da agricultura 
familiar. Juazeiro, 2019. 158f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação 
em Extensão Rural, Universidade Federal do vale do São Francisco, 2019. 
 
 

RESUMO 
 

 

Durante a gestação o organismo feminino sofre diversas alterações físicas, 
psicológicas e emocionais. Quando as mulheres são agricultoras, acabam 
sendo expostas a agentes químicos, físicos e biológicos que lhe são nocivos, 
precisando de adaptação do local de trabalho às suas condições de saúde 
atual. Mas como proceder quando essas gestantes, que podem ser ao mesmo 
tempo patroas e funcionárias, não podendo mudar de função ou afastar-se do 
serviço que gera renda para sua família? Baseado nessa questão, o presente 
estudo visou conhecer a realidade de gestantes que trabalham no contexto da 
agricultura familiar atendidas na Unidade Básica de Saúde do distrito de 
Maniçoba na cidade de Juazeiro-BA, desvelando as adversidades do ofício 
durante o período gravídico, e assim, resguar a singularidade feminina, 
considerando sua história de vida e a relevância da sua profissão não somente 
do ponto de vista socioeconômico, mas também na construção da sua 
identidade. Trata-se de um trabalho com abordagem quali-quantitativa, de 
natureza exploratória, baseada na orientação teórico-metodológica da pesquisa 
participante, que lançou mão de métodos mistos (questinário e entrevista semi-
estruturada) para obtenção dos dados. A parte quantitativos foi interpretada 
através do programa Microsoft Office excel e os qualitativos por meio da 
técnica de análise de conteúdo de Bardin. Como resultado, pode-se traçar o 
perfil socioeconômico e obstétrico dessas mulheres: perfil jovem, multigestas, 
negras, católicas, de baixa escolaridade e que vivem em união consensual. 
São mulheres fortes e destemidas, que executavam todo e qualquer tipo de 
atividade no campo, mas com o avançar da gravidez tiveram que abandonar o 
ofício temporariamente, por agravos à saúde materno-fetal mas principalmente 
pela recusa dos patrões em emprega-las. Apresentam conformismo pela 
situação que vivem mas que vêem nos estudos a alternativa para alçar novos 
vôos. A partir dessa compreensão realizou-se, através de ação interdisciplinar, 
oficinas para gestantes atendida na UBS promovendo o esclarecimento de 
dúvidas através de atividades lúdicas, troca de experiências e estreitamento de 
laços entre trabalhadoras, extensionistas e profissionais de saúde em benefício 
de um melhor gestar no campo. 
 
Palavras-chave: Gestante; Enfermagem obstétrica; Educação; Zona rural; 
Unidade Básica de Saúde. 
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OLIVEIRA, A. D. de F. Gestating and working in the context of family 
agriculture. Juazeiro, 2019. 158f. Dissertation - Postgraduate Program in Rural 
Extension, Federal University of the São Francisco Valley, 2019. 
 

ABSTRACT 

 
 

During pregnancy the female organism undergoes several physical, 
psychological and emotional changes. When women are farmers, they are 
exposed to harmful chemical, physical and biological agents and need to adapt 
their workplace to their current health conditions. But how to proceed when 
these pregnant women, who can be both employers and employees, cannot 
change roles or move away from the service that generates income for their 
family? Based on this issue, the present study aimed to know the reality of 
pregnant women working in the context of family farming attended at the Basic 
Health Unit of Maniçoba district in the city of Juazeiro-BA, uncovering the 
adversities of the craft during the pregnancy period, and thus, safeguard the 
feminine singularity, considering its life history and the relevance of its 
profession not only from the socioeconomic point of view, but also in the 
construction of its identity. This is a work with qualitative and quantitative 
approach, exploratory in nature, based on the theoretical-methodological 
orientation of the participant research, which used mixed methods 
(questionnaire and semi-structured interview) to obtain the data. The 
quantitative part was interpreted through the Microsoft Office excel program and 
the qualitative part through Bardin's content analysis technique. As a result, it is 
possible to trace the socioeconomic and obstetric profile of these women: 
young, multigravant, black, Catholic, low-educated and living in consensual 
union. They are strong and fearless women, who performed any kind of activity 
in the field, but with the advancement of pregnancy had to leave the craft 
temporarily, because of harms to maternal and fetal health but mainly by the 
refusal of employers to employ them. They are conformist to the situation they 
live in but who see in their studies the alternative to take new flights. From this 
understanding, through interdisciplinary action, workshops for pregnant women 
attended at the UBS were held, promoting the clarification of doubts through 
playful activities, exchange of experiences and closer ties between workers, 
extensionists and health professionals for the benefit of better pregnancy in the 
field. 

 

Key word: Pregnant; Obstetric nursing; Education; Countryside; Basic health 
Unit.
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Dentre as atividades trabalhistas, a agricultura, é sem dúvidas, um dos 

empregos mais antigos e mais importantes desempenhados pelo ser humano, 

pois além de alimentar as famílias, move a economia de nações (MARION; 

BONA, 2016). No decorrer histórico da humanidade é possível evidenciar que a 

maioria das civilizações eram embasadas pelo regime patriarcal, onde o 

homem adulto é a figura detentora do poder primário, desempenhando papel 

de liderança política, chefe do lar e autoridade moral, o que lhe permitia gozar 

de privilégios sociais, enquanto à mulher, cabia o papel de cuidadora da família 

e da educação dos filhos (CAMPOS et al., 2016). 

No meio agrícola essa divisão de papeis se dava da mesma forma, a 

predominância do gênero masculino nessa área, deixa à margem a figura 

feminina. Mesquita (2013) destaca que a cultura patriarcal está enraizada nos 

costumes de homens e mulheres, principalmente no meio rural, procriando a 

ideia equívoca de que o gênero feminino deve dedicar sua atenção apenas as 

atividades domésticas. E mesmo atuando ativamente nos afazeres do campo, 

arando, capinando, plantando, colhendo e cuidando dos animais, o 

desempenho da mulher era sempre tido como acessório ao do homem 

(PASTÓRIO; ROESLER, 2014). 

Com o início da Revolução Industrial na Europa no século XVIII e a 

constante necessidade de aumentar a renda familiar frente a consolidação do 

capitalismo, fez com que a inserção da mulher no mercado de trabalho se 

tornasse algo importante para a economia doméstica além de apresentar 

relevante impacto no desenvolvimento econômico mundial. As indústrias 

rapidamente absorveram a mão de obra feminina com o objetivo de baratear os 

salários, uma vez que essas recebiam rendimentos inferiores aos dos homens, 

e manipular a disciplina desse grupo de operarias, devido à cultura de ser 

passivo, imposta a elas naquela época (SILVA, 2012). 

A autora ainda relata que o crescimento da participação da mulher no 

mercado de trabalho é um dos movimentos sociais mais evidenciados no 

mundo e se deu devido ao interesse e necessidade de ambas as partes, 

empresas e trabalhadoras, gerando benefícios diretos para toda população. 

No Brasil, a agricultura representa uma das principais sustentações da 
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economia nacional desde os primórdios da colonização portuguesa em 1500. 

Assim, observa-se que a atividade agrícola é protagonista tanto na atividade de 

subsistência como na comercialização interna e externa de produtos oriundos 

do setor primário, lugar onde a mulher vem ganhando espaço e mostrando sua 

eficiência como mão de obra qualificada ou liderança (CAMPOS et al., 2016). 

Segundo Silva (2012), em cada três propriedades rurais brasileiras, uma é 

gerenciada por mulher e quando essa não ocupa função de comando, atua 

como administradora, divide atividades com os demais membros da família ou 

estão em processo de treinamento para abraçar a carreira agrícola. 

A crescente inserção feminina no mercado de trabalho rural contribui 

significativamente para o crescimento financeiro do país e/ou região (BRUMER, 

2002). Com o avanço da agricultura familiar, as mulheres do campo assumem 

papel cada vez mais relevante, tendo em vista a introdução da mecanização e 

tecnologias que facilitam as atividades quanto à necessidade de força bruta 

nesse trabalho (MARION; BONA, 2016). 

No Submédio São Francisco do Nordeste brasileiro, mais precisamente 

nos municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-PE, os investimentos na agricultura 

irrigada levam a água do Velho Chico aos terrenos áridos e secos, 

transformando a paisagem do sertão nordestino, fazendo da região umas das 

mais importantes na produção de frutas e hortaliças (ESTEVES et al., 2010). 

Acompanhando as tendências nacionais, os empresários do Vale do São 

Francisco também incorporaram o trabalho feminino a suas lavouras. Mulheres 

essas, que antes eram apenas donas de casa e por razões diversas, sejam 

elas pessoais e/ou socioculturais, foram assumindo simultaneamente os papeis 

de esposa, mãe, dona de casa e trabalhadora rural, sejam em empresas 

privadas ou na agricultura familiar (ALMEIDA et al., 2014). 

Anderson (1994) destaca em seu trabalho que essas mulhures-mães 

quando marcadas por condições socioeconômicas não favoráveis, muitas 

vezes não dispõem de recursos financeiros ou até mesmo tempo livre para 

cuidar da própria saúde devido ao acumulo de tarefas que se sobrepõe. 

Mesquita (2013) compartilha dessa ideia e ressalta em seus estudos que as 

condições ambientais do trabalho no campo apresentam riscos inerentes à 

profissão, como a condição da posição geográfica dos postos de trabalho, força 
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bruta, exposição a fortes temperaturas, animais peçonhentos, agentes 

químicos etc. 

Embasados por essa realidade e enraizados em conceitos de cultura 

machista, muitos acreditam que o serviço rural não deve ser exercido por 

mulheres, pois essas, são teoricamente, mais frágeis e engravidam. Trata-se 

claramente de uma questão de gênero, o que pode exigir da política, 

intervenções sociais além das destinadas a promoção do crescimento 

econômico e da eficiência dos mercados de trabalho rurais (BRUMER, 2002). 

É fato que a mulher grávida sofre mudanças psicológicas e físicas 

(corporais e hormonais) que fazem com que sua rotina precise ser revista, 

entretanto quando se trata de uma gestação de risco habitual não necessita de 

grandes intervenções. Além dessas mudanças, a gestante do campo encontra- 

se exposta a alguns agentes químicos e físicos que lhe são particularmente 

nocivos e precisa de uma adaptação do seu local de trabalho às suas 

condições de saúde atual (BURROUGHS,1995). E para que isso ocorra de 

maneira menos agressiva , é necessário compreender a complexa relação 

entre a saúde feminina e seu trabalho, respeitando a singularidade da mulher, 

considerando sua história de vida e a relevância do seu ofício não somente do 

ponto de vista socioeconômico, mas também na construção da sua identidade 

(CAMPOS et al., 2016). 

Como a maioria dos trabalhadores rurais possui um nível de 

escolaridade baixo, poucos têm ciência sobre seus direitos trabalhistas e 

cuidados com a saúde. A grávida tem seus direitos garantidos por lei e muitas 

não os usam, o Ministério da Saúde preconiza que a gestante participe de no 

mínimo de seis consultas de pré-natal para uma gravidez de baixo risco, esse 

programa é um conjunto de procedimentos clínicos e educativos que tem por 

objetivo promover a saúde e identificar precocemente problemas que possam 

resultar em risco para a integridade da gestante e do concepto (MELO; 

COELHO, 2011). 

Almeida e Souza (2002) afirmam que durante o período gravídico- 

puerperal a mulheres passa por mudanças fisiológicas e anatômicas que 

dificultam ou impossibilitam suas atividades diárias, e que esses desconfortos 

podem influenciar na rotina de trabalho e se estendem após o parto, levando 
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ao afastamento da trabalhadora das suas produtividades. Compreendendo 

esse processo, uma questão fica em suspenso: como as gestantes que 

trabalham com agricultura familiar, lidam com esse período de intensas 

transformações e o conciliam com suas outras atividades, tendo em vista que 

elas são ao mesmo tempo patroas e funcionárias, não podendo, na maioria das 

vezes, mudar de função ou se afastar do serviço que gera renda para sua 

família? 

Diante do exposto, o presente trabalho visa conhecer a realidade de 

mães agricultoras que trabalham com agricultura familiar, desvelando as 

repercussões da gestação no seu cotidiano principalmente no trabalho do 

campo. 

 

 
1.1 Justificativa 

 

 
A agricultura familiar é compreendida como aquela praticada 

basicamente por membros de uma família, podendo haver um pequeno número 

de operários contratados na sua composição. Desenvolvida em uma pequena 

área, onde podem ser contempladas diversas culturas e criação de animais 

que servem tanto para o consumo da família como para comercialização 

(BUAINAIM; ROMEIRO, 2000). 

Esse tipo de produção vem crescendo e ganhando espaço na economia 

nacional. Acompanhando esse avanço, a inserção da mulher no meio agrícola 

tem sido um fenômeno ascendente onde elas passaram a assumir um papel 

cada vez mais relevante (MARION; BONA, 2016). Compreendendo as 

especificidades do trabalho do campo, a peculiaridade da natureza feminina e a 

escassez de trabalhos voltados para a saúde da mulher agricultora, em 

especial no período gravídico-puerperal, se faz urgente a realização de 

pesquisas que visem compreender o processo de trabalho da gestante rural e 

as suas estratégias de enfrentamento no acumulo de funções: mãe, esposa, 

doméstica e agricultora provedora do lar. 

Partindo do pressuposto que a Unidade Básica de Saúde (UBS) tem o 

papel de acolher e assistir a gestante de forma integral durante a realização do 
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pré-natal, entende-se que os profissionais ali atuantes são os maiores 

responsáveis na promoção de educação em saúde, avaliação de situações de 

risco para assegurar uma gestação saudável e gerar bem-estar materno-fetal. 

Atuando como enfermeira obstetra há sete anos em maternidades públicas da 

região do Vale do São Francisco, a pesquisadora teve a oportunidade de 

atender gestantes trabalhadoras rurais, que relatavam as condições de 

trabalho as quais estavam expostas e escasso conhecimento sobre a gestação 

e acesso aos serviços de saúde na localidade onde residem. 

Isso gerou a motivação em desenvolver um trabalho que auxilie no 

empoderamento feminino, através da troca de experiências entre os 

conhecimentos das diversas áreas acadêmicas e o saber popular, além de 

promover discussões interdisciplinares que viabilizem o raciocínio critico das 

situações vividas por essas mulheres a fim de favorecer a transformação da 

realidade e qualidade de vida às trabalhadoras rurais, não só do Vale do São 

Francisco mas de todo o mundo, pois através da publicação de trabalhos e 

artigos científicos oriundos desse projeto, visa-se alimentar as bases literárias 

que são ínfimas nessa área e fomentar pesquisar com a mesma temática. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

➢ Conhecer o cotidiano de gestantes que trabalham no contexto da 

agricultura familiar, desvelando as repercussões do ofício durante o período 

gravídico. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

➢ Traçar o perfil socioeconômico das gestantes assistida pelo 

programa de pré-natal da Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de 

Maniçoba-BA; 

➢ Conhecer a dinâmica diária das agricultoras que trabalham no 

contexto da agricultura familiar, em seus lares e locais de trabalho; 

➢ Identificar riscos e agravos à saúde da gestante promovidos pelo 

trabalho no campo; 

➢ Elaborar um caderno de oficina que auxilie a equipe de saúde da 

família a manter e melhorar a oficina, dando continuidade as atividades de 

educação popular em saúde; 

➢ Promover ações de educação em saúde por meio de parceria entre 

profissionais da UBS, a fim de viabilizar estreitamento de laços entre as 

partes envolvidas no processo e troca de conhecimentos científicos e 

populares. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

3.1 A força feminina que trabalha do campo 

 
 

Esquecida, submissa, invisível, dona de casa, subordinada, ajudante, 

cuidadora dos filhos e marido, esses e tantos outros adjetivos podem ser 

usados para ilustrar a condição feminina dentro da sociedade durante todos 

esses anos. A ausência ou o pouco reconhecimento da figura feminina e do 

trabalho exercido por ela está atrelada a centralização do homem dentro das 

construções sociais (MESQUITA, 2013). 

Para a autora, trata-se claramente de um processo cultural enraizado no 

patriarcado que por muito tempo deixou as mulheres a mercê dos designios 

masculinos, cabendo à elas o papel de mãe, esposa, dona de casa. E mesmo 

com tantas conquistas adquiridas a partir dos movimentos feministas, 

atualmente ainda existem mulheres que vivem em condição desigual de poder 

dentro dos lares, isso é visto facilmente em comunidades rurais, onde a 

sociedade permanece firmada na cultura patriarcal. 

Kergoat (2011) e Lagarde (2011) afirmam que o menosprezo pelas 

atividades desempenhadas pelas mulheres pode ser justificada pela 

responsabilidade social atribuía a mulher, a maternidade. Ou seja, cuidar de 

outro individuo seria sua principal atribuição, uma vez que não necessitava de 

aprendizagem ou qualificação específica para exercê-la, apenas instinto. 

A partir da revolução industrial o papel feminino dentro da sociedade foi 

sendo revisto. Com a sua inserção no mercado de trabalho, a mulher passou a 

ser vista com relevância econômica e social, ganhando espaço em todas 

esferas de atuação que antes eram restritas aos homens. No campo, com a 

modernização agricultura, a mulher tem mostrado cada vez mais sua força de 

trabalho, deixando de ser vista como mera ajudante e assumindo também 

grandes cargos em fazendas ou liderando suas famílias dentro do contexto da 

agricultura familiar (SILVA, 2012). 

O Brasil sempre foi um país com econômia basicamente agrícola de 

exportação de produtos primários, para se manter em pé de igualdade com os 

concorrentes internacionais, houve a necessidade urgente de modernizar  a
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agricultura, o que colaborou para o aumento da desigualdade de grupos 

sociais. Quem tinha melhores condições financeiras equipava suas fazendas 

com maquinários modernos, enquanto os menos abastardos partiam para os 

grandes centros urbanos em busca de oportunidade de trabalho ou 

continuavam na produção de subsistência com a força da família. Essa 

segunda opção, viabilizou o protagonismo feminino dentro da agricultura 

familiar, mostrando sua força e identidade (ALVES; SELL; CASTRO, 2018). 

Outro aspecto que favoreceu a ascensão da mulher no trabalho rural 

foi a valorização da educação. Com o processo de mecanização das lavouras, 

a força braçal perdeu espaço para a inteligência, precisava-se de pessoas que 

soubessem operar as máquinas, quanto mais estudo maior os salários e por 

essa razão muitos abandonaram a agricultura devido a baixa remuneração. É 

nesse cenário que mais uma vez a mulher se destaca, devido a sua maior 

motivação em estudar e trabalhar fora, muitas vezes impulsionadas pelas 

próprias mães que vislumbravam futuros melhores que seus para suas filhas, 

essas começaram a ocupar um território antes essencialmente masculino 

(MESQUITA, 2013). 

Dentro do contexto da agricultura familiar que o papel feminino tem 

maior relevância e aos poucos vem ganhando notoriedade, uma vez que 70% 

dos produtos agrícolas produzidos no país são provenientes desse tipo de 

produção. Entretanto, nesse tipo de agricultura há uma divisão de trabalho 

entre homem e mulher, fica a cargo do sexo masculino as atividades que 

exigem mais força física, enquanto ao sexo feminino se encarrega do serviços 

domésticos e a fazeres agrícolas mais leves, essa separação contribui como 

fortalecimento do estigma de auxiliar do homem, uma vez que as atividades 

domésticas não são vistas como trabalho e sim como “obrigação” da mulher 

(MARION; BONA, 2016). 

Mas graças a inserção feminina nos movimentos sindicalistas rurais a 

partir da década de 80, as trabalhadoras rurais saíram da invisibilidade e 

passaram a lutar pelos seus direitos. Tanto o Estado quanto a sociedade de 

forma geral não consideravam o trabalho feminino como uma atividade 

trabalhista, elas não tinham direito a documentação civil tão pouco trabalhista, 

ficando desasistidas nos contextos social, político e institucional (SILVA, 2012). 
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A autora ressalta, que diante de tantas reinvidicações das 

trabalhadoras rurais o governo federal finalmente despertou para a crianção de 

programas que promovessem a equidade entre os sexos, dando às mulheres 

maior acesso a terra, crédito, documentação civil, equipamentos sociais e 

assistência técnica, assegurando à elas suas permanências na zona rural. 

Atualmente, mesmo havendo a conservação das tradições e cultura 

patriarcal, as mulheres tem mais vez e voz, lutam ativamente pelo 

reconhecimento do seu papel na sociedade, no campo e na família. As 

mudanças acontecem de forma lenta e gradativa, mas cada conquista tem 

sabor de vitória diferente e especial, pois reforçam a percepção das 

agricultoras como individuo político e social, que precisa ser reconhecido e 

valorizado (ALVES; SELL; CASTRO, 2018). 

 
3.2 Educação popular em saúde como instrumento de transformação 
social 

 
 

No início do século XX, surgiu um termo hoje amplamente difundido, 

educação em saúde. Trata-se de um processo político pedagógico para o 

desenvolvimento do raciocínio crítico sobre situações problema do cotidiano 

que visa criar estratégias reflexivas para resolve-las de maneira autônoma, 

empoderando os indíviduos envolvidos no contexto real a opinar nas ações de 

saúde para cuidar não só da sua saúde mas da comunidade com um todo 

(MACHADO, 2007). 

Entretanto, para compreender seu real sentido é necessário ter uma 

compreensão histórica da saúde pública brasileira. Na década de 40, o Serviço 

Especial de Saúde Pública (SESP) promovia uma medicina preventiva um tanto 

arbitrária e tecnicistas, que tratava as classes menos abastadas como 

ignorantes incapazes de desenvolver um raciocínio crítico e autônomo cabendo 

ao Estado a promoção de campanhas sanitárias (VASCONCELOS, 2001). 

Essas ações desenvolviam educação em saúde de forma verticalizada 

que transmitiam informações que objetivavam modificar os hábitos de vida da 

sociedade que não se enquadrassem no padrão estabelecido pelos 

profissionais de saúde, deixando o cidadão como encarregado da sua própria 

saúde, ou seja, tinha-se que cumprir o recomendado pelo médico caso 
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contrário o agravo do quadro clínico ou até a morte do indivíduo era de sua 

total responsabilidade (FALKENBERG et al., 2014). 

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção das 

doenças, ainda na década de 90 o termo educação em saúde ainda era 

empregado, o que favorecia o controle de agravos por parte dos serviços de 

saúde (STOTZ,1993). A esse método verticalizado de práticas educativas 

Paulo Freire (1987) dá o nome de educação bancária, onde os profissionais de 

saúde ensinam o povo desinformado o que tem que ser feito para melhorar a 

saúde coletiva do país. 

Com o surgimento de movimentos sociais, fortemente liderado pelo 

educador e filósofo Paulo Freire desde a década de 60, como o Movimento de 

Educação Popular, muitos profissionais de saúde foram agregando os 

conhecimentos populares na construção do conhecimento, tornando-o um 

processo mais democrático (FERREIRA, 2010). 

Frente a isso, um novo conceito de educação vem crescendo nas 

instituições de saúde, a educação popular em saúde. Um movimento histórico 

de profissionais que discordam das práticas engessadas e hierarquizadas de 

transmissão de conhecimento, que não valorizavam as reais necessidades da 

população menos abastada do Brasil. A proposta basea-se na conversa entre 

os saberes populares da clientela de saúde, avaliando criticamente sua 

realidade, como o conhecimento científico dos profissionais (FALKENBERG et 

al., 2014). 

O desenvolvimento de atividades de educação em saúde é uma das 

atribuições das equipes de saúde, porém muitas vezes são deixadas a margem 

de suas ações em detrimento das atividades curativas ou de gestão 

(FALKENBERG et al., 2014). Um dos campos onde essas práticas tem um 

espaço maior para serem desenvolvidas são nas Unidades de Saúde da 

Família (USF), comumente conhecidas como a porta de entrada dos usuários 

do Sistema Único de Sáude (SUS), onde são colocadas em prática diversos 

tipos de atendimentos à comunidade, entre eles está o acompanhamento pré-

natal. 

Compreendo que o período gravídico-puerperal envolve uma série de 

mudanças físicas, hormonais e psicológicas, cercada de mitos, angustias, 

incertezas, crenças e expectativas. De forma cultural, e muitas vezes 
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involuntária, a sociedade acaba influenciando tanto na construção quanto na 

desmistificação desses sentimentos. Experiências de amigas, vizinhas, mãe ou 

até mesmo de desconhecidos podem imprimir sensações negativas ou 

positivas a depender do posicionamento colocado (PIRES et al., 2015). É 

dentro desse cenário que os profissionais de saúde precisam atuar de maneira 

benéfica e que favoreça o autoconhecimento. 

Os autores destacam a relevância da promoção dos grupos educativos 

durante o pré-natal, no sentido de preparar gestantes e familiares para essa 

nova fase da vida ou mesmo tempo que vai acalmando seus medos e 

ansiedades, esclarecendo dúvidas e favorecendo o autoconhecimento do seu 

próprio corpo e as mudanças que irá sofrer. Sendo assim, os grupos de 

gestante dentro das UBS’s se configura como um espaço dinâmico e interativo, 

de abrangência individual e coletiva, onde ocorre troca de experiências entre as 

grávidas e a equipe interdisciplinar, é cultura e ciência andando lado a lado em 

prol da construção do conhecimento emancipador. 

Van der Sand et al. (2016) corrobora a importância do trabalho em 

grupo no processo educativo, uma vez que favorece a interações entre os 

indivíduos de forma reflexiva e dinâmica ao tempo que auxilia no fortalecimento 

das habilidades individuais e grupais promovendo cidadania. Os autores ainda 

ressaltam que no meio rural essas ações são mais relevantes ainda devido a 

dificuldade de acesso a informação e aos serviços de saúde de qualidade 

quando comparados ao centro das cidades. 

Diante disso, Falkenberg et al. (2014) concluem que dentro as ações 

educativas em saúde, a educação popular em saúde dever ser mais valorizada 

e colocada em prática, para poder conhecer a realidade local e como ela se 

expressa no ponto de vista de quem está inserido na problemática. É respeitar 

a singularidade da comunidade, seus costumes e cultura; é permitir que o 

conhecimento acadêmico seja ampliado pelo olhar popular e sua sabedoria; é 

construir uma nova realidade livre de preconceitos e soberanias, transformando 

socialmente a realidade rural a partir emancipação e empoderamento do seu 

povo. 

 

3.3 Mães do campo: trabalhar e gestar no meio rural 
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A gestação é um momento importante na vida da mulher, até mesmo 

quando acontece de forma não planejada, em decorrência das intensas 

mudanças que acontecem no corpo, na mente e na vida dessa grávida. A 

experiência de gerar um novo ser envolve uma psicodinâmica que é inerente 

ao processo de desenvolvimento do ser humano e altera o seu cotidiano 

(SILVA; SILVA, 2009). 

Atualmente, com a crescente inserção da mulher no mercado de 

trabalho, a rotina diária feminina é intensa e dinâmica, muitas apresentam 

duplas ou triplas jornadas de trabalho, dentro e fora de casa. Quando essa atua 

no meio rural apresenta especificidades que lhe são peculiares como longas 

jornadas de trabalho, precariedade dos empregos devido a subvalorização do 

ofício feminino e exposição a multiplos riscos de natureza química, física, 

biológica e ergonômica que podem comprometer a evolução fetal adequada 

(MARCHIORI; FERRAZ, 2016). 

As situações vivenciadas no campo trazem reflexões sobre a questão 

da gestante que trabalha com agricultura familiar, uma vez que socialmente o 

ofício agrícola é imerso na negatividade do estigma causado pelo esforço 

corporal necessário para exercê-lo associado pela precariedadede de políticas 

públicas que alcançam a comunidade rural. Outra questão que merece 

destaque é a invisibilidade do trabalho da mulher agricultora diante da divisão 

sexual de tarefas no campo, deixando-as a margem da sociedade (CAMPOS 

etal., 2016). Os autores também ressaltam em seu estudo o acúmulo de cargos 

desempenhados pelas mulheres, que assumem cargos assalariados ou 

participam da equipe agrícola familiar, além de manter a responsabilidade de 

cuidar da casa, dos filhos, marido e outras atividades como cuidar dos animais 

de pequeno porte, ordenha de vacas, manutenção da horta, dentre outras. 

A agricultura familiar é a maior responsável pela produção de alimentos 

do país e é nela onde está concentrada a maior participação feminina. 

Diferentemente de outras gestantes que trabalham, a grávida na agricultura 

familiar muitas vezes não pode usufruir de direitos intrínsecos dessa fase da 

vida, como a adaptação do trabalho a sua atual condição de saúde por 

exemplo (SANTOS; CARNEIRO, 2012). 

A gestante do campo estão expostas a situações nocivas a saúde do 
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binômio mãe-filho como agentes infecciosos e parasitários, radiação solar, 

ácaros, animais peçonhentos, máquinas e implementos agrícolas, agrotóxicos, 

ruidos e vibrações, detritos de origem animal, acidente com ferramentas dentre 

outros (CAMPOS et al., 2016). 

Frente a essa problemática, Van der Sand et al. (2016) sugere em seu 

estudo que uma alternativa para minimizar os impactos negativos do trabalho 

agrícola sobre a gravidez seria a autoatenção durante a gravidez, ou seja, as 

próprias mulheres precisam despertar para importância de cuidarem de si, 

principalmente durante o ciclo gravídico-puerperal. 

Em contrapartida, Campos et. al. (2016) destacam que, em decorrência 

de condições financeiras e sociais precárias, muitas mulheres da zona rural 

não dispõem de recursos para cuidar da própria saúde ou não priorizam o seu 

tempo para realizar um acompanhamento de pré-natal adequado. O Ministério 

da Saúde (2006) preconiza para uma gravidez de risco habitual no mínimo seis 

consultas durante os nove meses de gestação, entretanto a realidade é bem 

diferente no campo. Muitas mulheres iniciam tardiamente o acompanhamento 

na UBS ou não comparecem com periodicidade às consultas de pré-natal, além 

de ter acesso a todos os dispositivos necessários para realizar um rastreio 

adequado como realização de exames laboratoriais, ultrassonografias, 

medicamentos ou até mesmo acesso a equipe integral de saúde da família, 

médico, enfermeiro, dentista, agente comunitário de saúde e técnico de 

enfermagem (VAN DER SAND et al., 2016). 

Essa realidade configura um desafio tanto para os gestores de saúde 

quanto para os profissionais da atenção básica. A busca ativa dessas 

gestantes é de extrema relevância para evitar agravos a saúde materna-fetal, 

como por exemplo abortamentos, risco de teratogênese, partos prematuros, 

recém-nascidos com baixo peso dentre outros. Outra alternativa seria a 

ampliação do diálogo entre equipe de saúde e população por meio de 

atividades educativas de caráter crítico emancipadora, que compreendam a 

realidade e as necessidades reais dessas gestantes e favoreçam a troca de 

experiências entre as mulheres e profissionais de saúde (CAMPOS et al., 

2016). 
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4 METODOLOGIA 

 
 

A metodologia desenvolvida nesta pesquisa foi subdividida em sete 

categorias que contemplam, passo a passo, todos os procedimentos adotados. 

 
4.1 Caracterização do estudo 

 
 

Trata-se de um trabalho com abordagem quali-quantitativa, de natureza 

exploratória, baseada na orientação teórico-metodológica da pesquisa 

participante, que lança mão de métodos mistos para obtenção dos dados a 

respeito da vivência de gestantes que trabalham no contexto da agricultura 

familiar, desvelando as repercussões do ofício durante o período gravídico. 

Por se tratar de uma proposta extensionista, a pesquisa participante foi o 

método mais apropriado para alcançar os objetivos traçados pela 

pesquisadora, conciliando diversas técnicas de pesquisa social, técnicas de 

coleta e interpretação dos dados, bem como as ações que visam solucionar 

problemas pré-existentes e organização das atividades planejadas. Utilizou 

também dinâmicas grupais para alcançar as coletividades, buscando a 

interação na produção do conhecimento e elaboração de estratégias de 

combate à problemática em questão (BALDISSERA, 2001). 

A autora destaca a relevância desse método, por não se tratar de mera 

coletade dados. O pesquisador participa ativamente no processo investigativo, 

e a partir disto, promove ação em parceria com o grupo estudado, ou seja, 

busca-se trabalhar com, para e por pessoas e não somente sobre elas, estando 

embasado na ideologia de ações coletivas com agir participativo. 

A pesquisa caracteriza-se quali-quantitativa, por envolver em seu corpo 

metodológico, tanto o método qualitativo quanto o quantitativo, a fim de analisar 

de modo mais profundo o cotidiano da gestante agricultora. Para isso, 

emprega-se a triangulação de métodos, também conhecido como método 

misto, na perspectiva de que os achados quantitativos como idade, 

escolaridade e renda, possa embasar os achados subjetivos alcançados pela 

pesquisa qualitativa (FLICK, 2009). 



28 
 

 

Segundo Gil (2002), o estudo exploratório enriquece do trabalho por ter 

função de gerar maior intimidade com o problema em questão e torná-lo 

explícito ou construir hipóteses sobre esse, levando o observador à descoberta 

de enfoques e novas percepções e terminologias, contribuindo para que seu 

próprio modo de pensar seja modificado. 

Por essas razões, o presente estudo objetivou desenvolver ferramentas 

resolutivas para proporcionar uma gestação saudável, tranquila e minimizar as 

repercussões no cotidiano da grávida que trabalha com contexto da agricultura 

familiar, embasando-se na pesquisa participante. 

 

4.2 Local do estudo 

 
 

O trabalho foi desenvolvido no Projeto de irrigação Maniçoba, distrito de 

Juazeiro- BA, cidade localizada no Submédio São Francisco e que tem sua 

economia baseada na agricultura irrigada. O local do estudo é um dos cinco 

projetos de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), empresa brasileira vinculada ao 

Ministério da Integração Nacional, que tem por objetivo gerar desenvolvimento 

e promover revitalização das bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, 

Itapecuru e Mearim. Através de investimento público, implementa projetos de 

irrigação nas áreas dessas bacias, despertando o uso racional e sustentável 

dos recursos hídricos, sendo Juazeiro e Petrolina os pólos de irrigação mais 

reconhecidos nacionalmente (CODEVASF, 2018). 

Situado há 36 km de Juazeiro, o perímetro irrigado de Maniçoba foi 

construído no período de 1975 a 1981 e no início da sua ocupação contava 

com 234 lotes de pequenos agricultores e 80 empresariais. Atualmente, o 

projeto é composto por aproximadamente 1.781 hectares com lotes familiares e 

3.026 ha de lotes empresariais, totalizando uma área irrigável de 4.807 

hectares, sendo 37% pertencente a agricultura familiar (CODEVASF, 2018). 

Segundo relatório da empresa, em 2017, as culturas mais expressivas 

em Maniçoba, de acordo com o Valor Bruto da Produção (VBP), foram a 

manga, uva e cana-de-açúcar, sendo que a área cultivada em terras de 

agricultura familiar correspondeu a 50% do total do terreno de cultivo no 
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projeto, contribuindo com 40% do VBP total com a comercialização de manga 

(CODEVASF, 2018). 

Dado extraído do mesmo documento, mostra que o distrito gerou cerca 

de 7.956 empregos diretos e 11.934 indiretos, com produção de 252.695 

toneladas de alimentos em 2017. Compreendo que os trabalhadores da 

agricultura familiar estão inseridos nessa estatística, pode-se evidenciar a força 

que esse modo de produção exerce na economia local e que a mulher, como 

componente matriz do grupo familiar, está inserida nesse processo. 

Levando em consideração o ciclo reprodutivo-evolutivo que dá origem a 

uma família, surgiu a hipótese empírica de que gestar e trabalhar no contexto 

agrícola pode exigir da mulher mais esforços do que o habitual, principalmente 

quando incorporadas na agricultura familiar, onde por muitas vezes não existem 

opções de escolhas para se mudar de ofício. 

Nessa perspectiva, desempenhou-se um trabalho em parceria com a 

única Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardilina Alves dos Santos, UBS 

Maniçoba I, local de referência para acolhimento de saúde da comunidade 

onde também são realizadas as consultas de pré-natal. Tendo em vista a 

relevância do acompanhamento por profissionais de saúde durante a gestação, 

o apoio da equipe multiprofissional foi fundamental para realização do trabalho 

e abordagem dessas mulheres no momento em que compareciam para 

realização das consultas. 

É válido ressaltar que tal contato direto com o público-alvo só ocorrereu 

devido a autorização por escrito da secretária de saúde municipal, Fabíola 

Ribeiro (ANEXO A) e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa- 

CEP da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF com o 

número de parecer: 3.112.222 (ANEXO B). 

 
4.3 Participantes do estudo: critérios de inclusão e exclusão 

 
 

Por se tratar de uma pesquisa quali-quantitativa de um grupo específico 

e restrito, não foi determinada uma amostra, entretanto, para que os resultados 

fossem compatíveis com os objetivos pré-estabelecidos pela pesquisadora, 

eram necessário cumprir alguns critérios de inclusão e exclusão para as 
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participantes do estudo, dando assim, maior credibilidade a investigação 

(CASTRO, 2001). 

➢ Critérios de inclusão: 

✓ Ter começado e dar continuidade a assistência pré-natal na UBS 

Maniçoba I até a data inicial da pesquisa; 

✓ Trabalha ou ter trabalhado no contexto da agricultura familiar durante a 

gestação; 

✓ Concordar em participar da pesquisa de forma voluntária; 

✓ Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em 

duas vias, onde uma ficou em posse da pesquisadora e outra com 

entrevistada (APÊNDICE A); 

✓ Se menor de idade, apresentar assinatura dos pais ou responsáveis 

legais no Termo de assentimento (APÊNDICE B) em duas vias; 

✓ Aos pais ou responsáveis de menor de 18 anos, assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) específico para eles, em 

duas vias (APÊNDICE C); 

➢ Critério de exclusão: 

✓ Toda mulher que se encaixe no perfil delimitado pelos critérios de 

inclusão, mas que não concorde com a metodologia proposta pela 

pesquisadora. 

 
 

É válido ressaltar, que se por ventura, existisse participante(s) 

portadora(s) de alguma deficiência que impossibilitasse a comunicação 

entrevistadora-entrevistada, como por exemplo, portadoras de mudez e/ou 

deficientes auditivas, essas seriam contempladas pela pesquisa por meio de 

intermédio de algum familiar ou pessoa do seu ciclo social que pudesse 

favorecer a transmissão das mensagens, como forma de promover e estimular 

a inclusão social. 

Os profissionais da UBS participaram de forma indireta da pesquisa, 

colaborando de maneira voluntária e espontânea na aproximação da 

pesquisadora com o público-alvo. A eles não ocorrerou qualquer dano direto, 
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físico ou moral, tão pouco benefícios financeiros, mas sim o enriquecimento 

científico e a construção do conhecimento a partir das trocas de experiências 

técnico-populares proporcionadas pelo trabalho. 

 

4.4 Coleta de dados e instrumentos utilizados 

 

 

A coleta dos dados foi realizada em cinco etapas para obtenção dos 

dados quantitativos e qualitativos por meio de instrumentos norteadores 

elaborados pela pesquisadora. As etapas foram as seguintes: 

 

- 1ª Etapa – Aproximação com a equipe da UBS: aconteceu no dia de reunião 

técnica da equipe para não interferir na dinâmica da unidade. 

✓ Apresentação do projeto para equipe multiprofissional da UBS Maniçoba 

I: Objetivos, justificativa, relevância, aspectos éticos; 

✓ Pesquisa documental em prontuários para traçar o perfil socieconômico 

das gestantes atendidas na unidade e identificar as que trabalham no 

contexto da agricultura familiar. 

✓ Solicitação do apoio da equipe, em especial dos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) na divulgação e sensibilização das gestantes para 

participação da pesquisa. 

 

- 2ª Etapa – Conhecendo as gestantes: se deu nos dias de consulta pré-natal, 

na sala de espera  e no auditório da unidade, enquanto aguardavam 

atendimento, para não acarretar em prejuízos ao seu cotidiano. 

✓ Apresentação do projeto para as gestantes agricultoras que se encaixam 

no perfil da pesquisa: Objetivos, justificativa, relevância, aspectos éticos; 

✓ Após aceitação, assinatura em duas vias no TCLE; 

✓ Agendar de forma individual data e horário para realizar uma visita 

domiciliar a fim de desenvolver a observação in lócus, gravar a 

entrevista semi-estruturada (APÊNDICE D) e aplicação do questionário 

socioeconômico (APÊNDICE E); 
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A coleta do material qualitativo, observação in lócus e entrevista semi- 

estruturada com perguntas norteadoras, foi feita mediante registro em um 

celular com função de gravador portátil, anotações em diário de campo 

(APÊNDICE F) e fotos. O conteúdo gravado, posteriormente foi transcrito na 

integra para análise dos dados, sem realizar qualquer alteração linguística para 

não descaracterizar os hábitos culturais locais. As imagens registradas por 

meio fotográfico, foram autorizadas por escrito (APÊNDICE G), e também 

ajudaram a compor a avaliação das informações e foram expostas de forma 

demonstrativa na defesa desse trabalho. 

A parte quantitativa da pesquisa foi contemplada pelo questionário 

padronizado com perguntas do universo socioeconômico e através dos dados 

contidos nas fichas de pré-natal. O instrumento supracitado foi autopreenchível 

e continha perguntas abertas e fechadas de múltipla escolha. Nele também 

contemplou-se o nome da participante, entretanto o anonimato foi preservado e 

suas identidades substituídas por nomes de plantas nativas da caatinga, como 

alusão a força feminina. 

 

- 3ª Etapa – Metodologia participativa: aconteceu na sala de espera da UBS 

nos dias de consulta do pré-natal enquanto aguardavam as consultas. 

✓ Levantamento de assuntos que as gestantes mais 

sentem necessidade de conversar ou conhecer; 

✓ Construção da Oficina de gestantes com profissionais da UBS e 

participantes da pesquisa; 

✓ Elaboração de metodologias lúdicas e participativas que integrem 

gestantes, profissionais de saúde e pesquisadora. 

 

-  4ª Etapa – Colocando em prática: ocorreu na UBS nos dias de consulta pré-

natal antes das avaliações de enfermagem e médica. 

✓ Aplicação da oficina com a presença dos profissionais disponíveis e de 

gestantes interessadas em participar, independente de não fazerem 

parte da pesquisa. 

 
A oficina é uma prática educativa que estimula a discussão e viabiliza a 
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troca de experiências em grupos, favorecendo a interação do conhecimento 

técnico com o popular, estimulando o empoderamento, raciocínio crítico, e 

autonomia na tomada de decisões responsáveis. Por esta razão, no momento 

da aplicabilidade da oficina, contemplou-se toda e qualquer gestante assistida 

na UBS e sensibilizar a equipe que ali atua para a importância da educação 

popular em saúde. 

Segundo os ensinamentos de Mello et al. (2008), estruturou-se a oficina 

nas seguintes fases: apresentação e integração, desenvolvimento do tema, 

socialização das experiências, síntese, avaliação e relaxamento. Eles 

corroboram que o desenvolvimento de atividades em grupo gera conhecimento 

ou o aprimora sem que haja reprodução de conceitos pré-estabelecidos, 

permitindo às participantes o intercâmbio cultural e de vivências, aspectos de 

extrema relevância na construção de posturas educacionais responsáveis. 

Após o processo de avaliação da oficina, que foi feito pelas próprias 

gestantes, foi confeccionado um caderno de oficinas contendo as dinâmicas e 

temáticas abordadas, afim de favorecer a continuidade da atividade educativa 

com as próximas gestantes atendidas pela UBS. Todo material permanente e 

produzido durante a realização da oficina, também foi doado pela pesquisadora 

para a unidade. 

 

- 5ª Etapa – Avaliação da oficina 

✓ Por meio de caixinha de sugestões ou na roda de conversa (matriz 

FOFA), as gestantes elencaram os pontos-chave da oficina, apontando 

os aspectos positivos que deverão ser fortalecidos e os negativos que 

deverão ser redimensionados e corrigidos nas próximas 

apresentações; 

 
4.5 Análise dos dados   

 
 

A análise dos dados aconteceu em duas etapas:  

A quantitativa, contemplou o perfil socioecômico e obstétrico das 

gestantes atendidas na UBS Maniçoba I, onde os dados da ficha de cadastral 

do programa pré-natal foram tabulados com auxilio do programa de 

computador software Microsoft Office Excel 2007/2010 e analisados de 
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maneira estatística descritiva dos percentuais de cada variável com relevância 

para a pesquisa.  

Já a parte qualitativa, contempla as características epidemiológicas da 

entrevistadas, identificadas por meio do questionário socioeconomico, além das 

falas registradas em áudios durante a entrevista, anotações em diário de 

campo e fotografias. Todo mmaterial foi avaliado de acordo com técnica de 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2004) que caracteriza-se pela 

organização em categorias de acordo com a aproximação temática de forma 

que as conversas colhidas sejam fragmentadas em pequenas unidades com 

finalidade de descobrir diferentes sentidos que constitui a comunicação. Após 

este processo, os dados foram interpretados a luz da literatura atual. 

 

4.6 Aspectos éticos do estudo 

 

Inicialmente, foi solicitada a autorização por escrito à secretária de 

saúde do município de Juazeiro-BA, Fabíola Ribeiro (ANEXO A), para a 

realização do projeto de pesquisa na Unidade Básica de Saúde Maniçoba I. 

Após cumprimento desta etapa, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP/CONEP) da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF) para avaliação, e somente a partir da aprovação do 

trabalho, em janeiro de 2019 (ANEXO B), a pesquisadora estabeleceu contato 

com a equipe de saúde para que através do intermédio deles, houvesse a 

aproximação com as  gestantes ali assistidas, no sentido de desenvolver a 

pesquisa participativa. 

Todas as grávidas agricultoras que se encaixaram no perfil do projeto 

foram informadas acerca do estudo e convidadas a participar voluntariamente, 

sendo esclarecidas que o estudo realizado está de acordo com a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que consiste em diretrizes e normas 

que regulam as pesquisas com os seres humanos (BRASIL, 2012). 

Os objetivos e justificativa da pesquisa foram expostos, bem como a 

garantia ao sigilo, privacidade e confidencialidade das informações, a liberdade 

em recusar-se a colaborar com a pesquisa e o direito de desistir do estudo a 

qualquer momento, incluindo outros aspectos éticos baseados na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta dos dados aconteceu na 
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residência das participantes, em data e horário pré-estabelecidos pelas 

mesmas, em espaço reservado de sua escolhida com o intuito de assegurar a 

confidencialidade e o sigilo das informações prestadas ao trabalho, evitando 

possíveis constrangimentos durante a realização da entrevista e aplicação do 

questionário. 

É válido ressaltar, que o presente estudo ofereceu riscos mínimos do 

tipo biológico, físico e/ou psicológico, mas por conter perguntas de cunho 

financeiro e sobre a estrutura física e sanitária da residência das participantes 

no questionário, talvez possa ter gerado constrangimento à alguma mulher 

pesquisada. Outro aspecto digno de nota é a ausência de benefícios 

financeiros às participantes, exceto o ressarcimento de despesas que poderiam 

ocorrer durante a pesquisa como custos de alimentação e transporte. É 

garantido a toda participante do trabalho indenização por eventuais danos, bem 

como assistência gratuita, integral e imediata. Todo material usado para 

execução do trabalho e da oficina foi financiado pela pesquisadora e não gerou 

custos às gestantes nem aos profissionais de saúde ali atuantes. 

Este trabalho possibilitou conhecer a realidade de gestantes que 

trabalham no contexto da agricultura familiar, desvelando os repercussões da 

gestação no seu cotidiano, principalmente no trabalho do campo, e espera-se 

ter contribuido para o esclarecimento de dúvidas acerca das mudanças e 

adaptações impostas pela gestação e promover um espaço de troca de 

conhecimentos científicos e populares viabilizando o estreitamento de laços 

entre as partes envolvidas no processo. 

Após aceitar participar do estudo, as gestantes assinaram Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), em duas vias, sendo uma 

da pesquisadora e outra da entrevistada, onde lhes foram assegurados os 

cuidados em caso de danos. Caso qualquer participante tivesse sentido-se 

lesada pela pesquisa ou exposta a algum risco, a pesquisa seria reavaliada 

pelo Sistema CEP/CONEP, que julgaria a necessidade de adequação do 

estudo ou sua suspensão, com objetivo de proteger os membros estudados 

(BRASIL, 2012). 

As mulheres gestantes deste estudo, ficaram cientes dos processos 

metodológicos do trabalho: observação in lócus, fotografias, questionário e 

entrevista gravada com o auxilio de gravador e que os dados seriam transcritos 
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na íntegra, mantendo a fala original das entrevistadas. Para exibição das fotos, 

a participante ou o seu responsável, assinou o Termo de cessão de imagem 

(APÊNDICE G) que estará em anexo ao TCLE e ao termo de assentimento. As 

fotos serão expostas apenas de forma demonstrativa na defesa desse trabalho 

ou em apresentações acadêmicas, o anonimato será preservado, pois as 

identidades foram substituídas por nomes de plantas nativas da caatinga, como 

alusão a força feminina. 

O material escrito, gravação e registrado por meio fotográfico, ficará em 

posse da pesquisadora a fim de minimizar os riscos de desvio dos dados 

sigilosos e/ou uso indevido das imagens obtidas durante a pesquisa, evitando 

assim, possíveis constrangimentos às participantes e armazenado em 

computador próprio da autora por até 05 anos e, após esse período, será 

destruído e descartado não sendo empregado a nenhum outro tipo de trabalho. 

Os encontros foram realizados conforme disponibilidade das entrevistadas, 

mediante prévia autorização. Diante de qualquer dúvida ou problema ocorrido 

durante o estudo, essas poderiam entrar em contato com a autora por telefone, 

cujo número consta na cópia do consentimento livre e esclarecido recebido 

(BRASIL, 2012). 

 
4.7 Produto final da pesquisa 

 
 

Após análise dos dados obtidos com a pesquisa, foi montado na UBS 

uma oficina de gestantes para abordar assuntos pertinentes ao período 

gravídico-puerperal, em especial os adventos identificados com este trabalho, a 

fim de esclarecer dúvidas, orientar, além de favorecer a troca de experiências 

entre a pesquisadora, os profissionais de saúde e gestantes.  

Tal proposta resultou na construção de um Caderno de oficina 

(APÊNDICE I) contendo o passo a passo e materias de todas as dinâmicas 

usadas no grupo de gestantes, a fim de favorecer a continuidade dos encontros 

pelos profissionais de saúde da UBS com outras gestantes, pois entende-se 

que a promoção de atividades educativas com a comunidade é uma das 

responsabilidades da equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Esse guia foi doado à equipe de saúde da UBS Maniçoba I, juntamente 
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com o material confeccionado ou adquirido durante a implementação da 

oficina, para que os profissionais possam dar continuidade ao processo de 

educação popular em saúde. 

O caderno de oficina configura um instrumento para orientar as 

atividades lúdicas desenvolvidas no grupo de gestantes. Ele constitui um 

arcabouço teórico atualizado sobre temas do universo materno-infantil tais 

como: amamentação, cuidados com o recém-nascido, trabalho de parto, 

prevenção de agravos laborais e violência obstétrica. Esses temas foram 

sugeridos pelas próprias gestantes atendidas na unidade de saúde durante o 

primeiro encontro com a pesquisadora e, a partir das suas solicitações, o 

material foi confeccionado priorizando a compreensão por meio de atividades 

participativas e lúdicas. 
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5 PUBLICAÇÃO DE ARTIGO 

 
 

Segundo o regimento interno do Programa de Extensão Rural, para 

obtenção do título de mestre, ao final da conclusão da dissertação, o discente 

deverá publicar um artigo com o tema do seu trabalho em uma revista 

interdisciplinar que possua WebQualis minimo B2. 

Sendo assim, foi submetido (ANEXO C) o artigo intitulado “PRÉ-NATAL 

NA ZONA RURAL: PERFIL DE GESTANTES ATENDIDAS NA CONSULTA DE 

ENFERMAGEM NO NORTE BAIANO” (APÊNDICE H) à revista Cuidado é 

Fundamental em maio de 2019. Como exigido pelo Programa de mestrado, 

trata-se de uma revista interdisciplinar, com WebQualis B2 na avaliação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

ISSN 2175-5361. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Essa etapa do trabalho foi dividia em três fases a fim de favorecer a 

compreensão dos dados obtidos pela pesquisa. A primeira parte é quantitativa 

e abrange o pelo perfil socioeconômico e obstétrico de todas as gestantes 

atendidas na UBS Maniçoba I até o dia do início da pesquisa em janeiro de 

2019. As etapas seguintes dizem respeito a parte qualitativa do trabalho e 

contemplam apenas os dados pertinentes as gestantes que trabalham com 

agricultura familiar. 

  

6.1 Perfil socioeconômico e obstétrico das gestantes atendidas na UBS 

Maniçoba I 

 

Os dados a seguir fazem parte da primeira etapa do estudo. Por meio de 

avaliação documental nos prontuários das gestantes atendidas no programa de 

pré-natal da Unidade Básica de Saúde Maniçoba I, foi traçado um perfil das 

usuárias. Entretanto, é importante salientar que devido ao preenchimento 

incompleto das fichas cadastrais dessas mulheres por parte dos profissionais, 

alguns dados foram suprimidos não representando com fidelidade a realidade 

das grávidas. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a porta de entrada dos 

usuários aos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), portanto, 

é de competência das equipes de saúde intervir nos fatores de risco que a 

população está exposta, fazendo-a de forma integral, contínua e de qualidade 

(MENDES, 2013). 

Por meio do perfil socioeconômico e obstétrico é possível compreender 

as particularidades dos membros inseridos nesse território, conhecer os riscos 

inseridos no seu cotidiano, para, a partir disso, direcionar ações de promoção a 

saúde que minimizem os indicadores de agravos, além de auxiliar a equipe de 

saúde a pensar em atividades integrativas de cuidado durante o período 

gravídico-puerperal. 

Foram analisados todos os prontuários das gestantes atendidas na 

referida unidade saúde, totalizando de 61 documentos. Abaixo estão descritas 

as características de relevância social e biólogica, as quais os profissionais de 
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saúde devem atentar-se durante as consultas de pré-natal, são elas: 

 
6.1.1 Faixa etária 

 
 

  A faixa etária é um elemento de extrema relevância para o 

acompanhamento pré-natal devido ao risco evidenciado pela ciência em 

adolescentes e mulheres com idade superior a 35 anos. Na Figura 1 pode-se 

evidenciar que 29 gestantes (47,54%) atendidas na UBS Maniçoba está dentro 

da faixa etária aconselhada pelos médicos como a mais favorável para se 

desenvolver uma gestação, entre os 20 e 30 anos (REZENDE, 2013). 

  Entretanto, um dado bastante relevante e alarmante é demonstrado na 

mesma imagem, o número de casos de gravidez na adolescência, 10 casos 

(16,4%). Segundo Lizarelli et al. (2009), quando a mulher engravida nessa fase 

da vida, uma série de processos mórbidos podem ser desencadeados de forma 

que venha prejudicar tanto a saúde materna quanto a fetal, como por exemplo 

trabalho de parto pré-maturo, aumento da frequência de pré-eclâmpsia, partos 

cesáreos ou a fórceps. 

  No mundo, em média, 16 milhões de mulheres engravidam com idade 

inferior a 18 anos, sendo que a América Latina concentra 18% desses casos, 

onde metade ocorrem em apenas sete países, dentre eles, o Brasil, nações 

que devido a condição de subdesenvolvida apresentam risco de morte materna 

quatro vezes maior entre as jovens menores de 15 anos (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

  Quanto ao perfil socioeconômico, Carvallho et al. (2010) publicaram um 

trabalho no qual foi traçado o perfil de 90 gestantes atendidas em uma USB na 

zona rural no município de Petrolina-PE, cidade-irmã da localidade onde está 

sendo desenvolvida essa pesquisa, que mostrou a prevalência (53,3%) de 

gestantes na faixa etária entre 21 e 30 anos de idade, seguidas de expressiva 

taxa de grávidas na adolescência (38,9%), grupos etários predominantimente 

semelhante aos encontrados neste estudo. 
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Figura 1 - Distribuição das gestantes atendidas na UBS Maniçoba I durante o 
período de Julho/18 a Janeiro/19, segundo faixa etária – Juazeiro (BA), 2019. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta da autora em prontuários da UBS Maniçoba I. 
 

 
6.1.2 Estado civil 

 
  Na pesquisa, evidenciou-se prevalência de mulheres que mantêm 

relacionamento estável com o pai da criança, onde 28 delas moram junto com 

seus companheiros (46%) e 23 (38%) as que são legalmente casadas ficando 

em segundo lugar, como demonstrado na Figura 2.  

 

Figura 2 - Distribuição das gestantes atendidas na UBS I durante o período de 

Julho/18 a Janeiro/19, segundo estado civil – Juazeiro (BA), 2019. 

Fonte: Pesquisa direta da autora em prontuários da UBS Maniçoba I.  
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  Tais números semelhantes aos encontrados na pesquisa de Carvalho et 

al. (2010), que revelou 56,7% das gestantes atendidas na UBS da zona rural 

de Petrolina-PE, viviam em união concensual e  21,1% declararam ser 

casadas. 

  A maioria das grávidas apresentam laço afetivo com seus companheiros 

e com eles dividem os saberes e responsabilidades atrelados a gestação. Por 

esta razão, é fundamental o acompanhamento pré-natal feito com o casal, 

valorizando não apenas as falas da mulher, mas também as opiniões do pai, 

uma vez que ambos exercem papel importante no cuidado a criança 

(BARRETO et al., 2013). 

  Para Silva (2009), o fato da gestante apenas residir com o companheiro 

configura união instável, pois na maioria dos casos esse vínculo se deu há, no 

máximo 2 anos antes da concepção. Por este motivo, essa relação pode ser 

considerada como provável fator de insegurança da mãe e que em seus 

estudos apresentou significativa relação com o nascimento pré-termo. 

  Petroni et al. (2012) vêm reforçar a relevância do apoio paterno e sua 

participação ativa nesse momento de intensas mudanças emocionais e 

comportamentais, pois favorece a empatia entre o casal a partir do acolhimento 

e disponibilidade de ouvir e ajudar a gestante sempre que necessário. 

 

6.1.3 Cor da pele  

 
 

  No que diz respeito a cor da pele das gestantes, os dados mostram-se 

frágeis, como demonstra a Figura 3, uma vez que a maioria das fichas não 

possuíam preenchimento desse campo e nenhuma mulher se auto declarou 

negra ou indígena, indo de encontro as pesquisas realizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta, nas regiões Norte e 

Nordeste a predominâncias das etnias pardas e negras (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

  Tal variável foi assim representada nesse trabalho como “cor da pele” e 

não “raça/etnia” por ser dessa maneira que está expressa na ficha cadastral do 

pré-natal, valorizando a adaptação linguística ao público atendido. 
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Figura 3 - Distribuição das gestantes atendidas na UBS Maniçoba I durante o 
período de Julho/18 a Janeiro/19, segundo a cor da pele – Juazeiro (BA), 2019. 
 

 

Fonte: Pesquisa direta da autora em prontuários da UBS Maniçoba I.  

 
 

  Dentre as poucas gestantes que tiveram seus prontuários corretamente 

preenchidos,  sete (11%) se autodeclararam pardas e quatro (7%) brancas. No 

de Carvalho et al. (2010) feito em zona rural da região vizinha, Petrolina-PE 

também a presentou deficiência no preenchimento das fichas de pré-natal 

pesquisadas, onde 55,6% não constavam tal informação, valor inferior as 50 

(82%) fichas da UBS Maniçoba I, mas igualmente expressivo. 

  Nas fichas preenchidas analisadas por Carvalho et al. (2010) foi 

constatado que 28,9% das gestantes tinham a pele parda, 11,1% branca e 

4,4% se auto declararam negras, corroborando a similaridade de ambas as 

pesquisas no que diz respeito a cor da pele das gestantes da zona rural do 

Vale do São Francisco. 

  Segundo estudos de Leal et al. (2017), sobre a iniquidade racial na 

assistência pré-natal e ao parto, mostra que nas regiões Norte e Nordeste 

existe maior número de casos de gravidez na adolescência, menor 

escolaridade e baixo nível social, com predominância de mulheres negras 

dentro desse padrão. Gestantes de pele mais escura, pretas ou pardas, 

quando comparada às brancas, coube pré-natal inadequado, ausência de 

acompanhante na maternidade, peregrinação por maternidades para receber 

assistência, menos orientações sobre gravidez e trabalho de parto e menor 



44 
 

 

acesso a partos cesarianos ou anestesia local durante a realização de 

episiotomia. Esse estudo retirou seus dados da pesquisa Nascer no Brasil: 

Pesquisa Nacional sobre Parto e Nascimento, realizado entre os anos de 2011 

e 2012. 

 

6.1.4 Escolaridade 

 

  De acordo com a Figura 4, a escolaridade das gestantes estudantes 

atendidas na UBS Maniçoba I é relativamente baixa, totalizando 34 (55,73%) 

mulheres que não concluíram o ensino médio. Isso configura outro fator de 

risco entre gestantes, uma vez que pode influenciar de forma direta na 

compreensão das informações transmitidas durante o pré-natal refletindo 

manutenção inadequada da gravidez. 

  Estudo semelhante, desenvolvido por Carvalho et al. (2010) na zona 

rural de Petrolina-PE, demonstrou que 27,8% das gestantes atendidas pela 

UBS local apresentavam ensino fundamental incompleto, 10% não 

alfabetizadas, demonstrando a fragilidade de acesso aos estudos da população 

do campo do Vale do São Francisco. É válido ressaltar que, nesse mesmo 

estudo, 43,3% das fichas avaliadas não havia preenchimento dessa informação 

o que torna superficial a consistência desses dados. 

 
 

Figura 4 - Distribuição das gestantes atendidas na UBS I durante o período de 
Julho/18 a Janeiro/19, segundo escolaridade – Juazeiro (BA), 2019. 
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Fonte: Pesquisa direta da autora em prontuários da UBS Maniçoba I. 

 

  O nível de instrução escolar também influencia diretamente no 

planejamento da gravidez. Quanto mais baixa a escolaridade da mulher e do 

casal, maior a probabilidade de uma gravidez precoce ou não planejada devido 

à falta de conhecimento sobre métodos contraceptivos, sexualidade e fisiologia 

do seu próprio corpo, deixando sua saúde reprodutiva mais vulnerável (SILVA 

et al., 2013). Além desses fatores supracitados, Franca et al. (2009) ressaltam 

em seu estudo, que mulheres com baixo grau de instrução têm tendência maior 

em interromper o aleitamento materno nos primeiros quatro a seis meses de 

vida, o que influencia diretamente no crescimento adequado da criança e na 

formação do seu sistema imunológico. 

 

6.1.5 Profissão 

 

  Como sugeria a hipótese empírica da pesquisadora, 25 (40,98%) das 

gestantes que informaram sua ocupação profissional é trabalhadora rural. 

Entretanto, esse número pode ser maior quando investigadas as 29 (47,55%) 

mulheres que não declararam sua atividade remunerada (45%). Dos 

prontuários investigados, apenas uma (1,64%) grávida relatou trabalhar como 

assistente administrativa e as outras seis (9,83%) mulheres apenas estudavam, 

como pode ser visualizado na Figura 5. 

 
Figura 5 - Distribuição das gestantes atendidas na UBS Maniçoba I durante o 

período de Julho/18 a Janeiro/19, segundo a profissão – Juazeiro (BA), 2019. 

 
Fonte: Pesquisa direta da autora em prontuários da UBS Maniçoba I.  
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  Com isso, pode-se inferir que a renda familiar dessas grávidas é de 

baixo poder econômico, e associado a isso existe o desgaste físico do trabalho 

campo, o que também configura um fator de risco, uma vez que predispõe o 

aparecimento de complicações durante a gravidez, abortamentos, até em filhos 

com baixo peso ou prematuros (MENDOZA-SASSI et al., 2007). 

  Aliado a esses fatores, a inserção da mulher no mercado de trabalho é 

tida como uma das razões para o desmame precoce dos lactentes, pois a 

licença maternidade, em geral, é concedida por quatro meses a essas 

mulheres e as técnicas de ordenha e armazenamento do leite materno não 

amplamente difundidas e ensinadas às mães que trabalham no campo 

(PARIZOTTO e ZORZI, 2008). 

  Em 2018, Pereira et al. publicaram um trabalho que investigou o perfil de 

gestantes acometidas por partos prematuros, que vai de encontro com os 

dados identificados no presente estudo. Foram analisados, em 300 prontuários 

de uma maternidade pública de referência em Terezina, capital do estado de 

Piauí, evidenciando que 57% das pesquisadas residiam em zona rural do 

município e, dessas, 48,21% não exerciam atividade remunerada, 

configurando-se donas de casa; 19,54% não trabalhavam, apenas estudavam; 

e 18,24% trabalhavam com agricultura. 

 

6.1.6 Religião 

 

  Outro dado que não revelou ter representação fidedigna dos dados foi a 

variável “religião” dessas gestantes. Cerca de 46 (75,40%) fichas pesquisadas 

não possuíam tal informação sobre o tema, o que poderia demonstrar alguns 

comportamentos sociais e culturais dessas mulheres. Entretanto, houve a 

predominância da religião católica, com 11 (18,03%) registros e quatro (6,57%)  

casos de mulheres que se declaram evangélicas dentre os prontuários 

preenchidos como mostra a Figura 6. 
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Figura 6 - Distribuição das gestantes atendidas na UBS Maniçoba I durante o 
período de Julho/18 a Janeiro/19, segundo a religião – Juazeiro (BA), 2019. 

 

Fonte: Pesquisa direta da autora em prontuários da UBS Maniçoba I.  

 
 

  No estudo de Cruz, Carvalho e Irff (2016), que traçou o perfil de 

gestantes por regiões, com base na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

da Criança e da Mulher (PNDS) de 2006 do Ministério da Saúde (MS), 

demonstrou que 84% das participantes do trabalho pertenciam a religião 

católica e 12,4% se declararam evangélicas. Isso demonstra que os dados 

obtidos no Projeto Maniçoba estão seguindo a tendência das informações  

evidenciadas em pesquisa de âmbito nacional. 

  Ribeiro (2017) afirma que as crenças religiosas podem interferir no 

comportamento sexual dessa mulheres (múltiplos parceiros ou não), uso de 

contraceptivos, como a camisinha ou os anticoncepcionais hormonais, ou até 

mesmo na prática de manobras abortivas. 

 

6.1.7 Número de gestações 

 

  O último dado avaliado nos prontuários foi o número de gestações de 

cada paciente. A Figura 7 demonstra que, atualmente, a maioria dessas 

mulheres encontram-se na sua primeira gestação, ou seja, 30 (49,18%) são 

primigestas. Um trabalho semelhante foi desenvolvido por Silva et al. (2015), 

que traçou o perfil de gestantes atendidas nas UBS’s do município de Gurupi, 

no estado de Tocatins, onde 38,6% das participantes eram primigestas e em 
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seguida, com 31,6% estavam as secundigestas. 

 

Figura 7 - Distribuição das gestantes atendidas na UBS Maniçoba I durante o 

período de Julho/18 a Janeiro/19, segundo o número de gestações – Juazeiro 

(BA), 2019. 

 

Fonte: Pesquisa direta da autora em prontuários da UBS Maniçoba I.  

 

  Geralmente, o mundo das mães de primeira viagem é cheio de sonhos, 

desejos e romantização dessa fase tão especial na vida da mulher, entretanto, 

ele também vem acompanhado de ansiedade, insegurança e medos. As 

mudanças corporais assustam, as dores frequentes, a respiração ofegante, as 

noites mal dormidas e temor pelo momento mas dolorido e também mais 

gratificante da gravidez, o parto (ZANON; FIEWSKI, 2016). 

  Esse dado reforça a proposta do produto final desse trabalho, uma 

oficina voltada para gestantes, com linguagem simples, acessível, interativa e 

lúdica, que facilite a compreensão das informações, transformando-as em 

conhecimento. A atividade viabilizará também um momento de troca entre as 

grávidas e o incremento do conhecimento científico com a sabedoria e cultura 

popular. 

 

6.2 Perfil socioeconômico e obstétrico das gestantes participantes da 

pesquisa 

 

 Essa segunda etapa da pesquisa dá continuidade a parte quantitativa do 

estudo, entretanto, dessa vez, aborda o perfil socioeconômico e obstétrico 
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apenas das gestantes que se encaixaram nos critérios de inclusão 

estabelecidos anteriormente pela pesquisadora. Dentre as 61 mulheres que 

faziam acompanhamento pré-natal na UBS Manoçoba I, somente cinco tinham 

ligação com a agricultura familiar, um número estatísticamente pequeno, porém 

bastante representativo para a análise qualitativa. Através do intermédio dos 

ACS’s da unidade foi possível a identificação das mesmas, bem como contar 

com a colaboração de todas para a pesquisa.  

Os dados a seguir foram extraídos no questionário socioeconômico 

(APÊNDICE E) elaborado pela pesquisadora e autopreenchido pelas 

entrevistadas. Visando a melhor compreensão da realidade vivenciadas por 

essas mulheres, o perfil foi sub-dividido em quatro categorias descritas a 

seguir: 

 

6.2.1 Características pessoais 

 

 As variáveis contempladas nas característica pessoais são as mesmas 

avaliadas no perfil geral das gestantes atendidas na UBS Maniçoba I, a fim de 

identifcar em quais fatores de risco estão inseridas as entrevistadas quando 

comparadas às demais mulheres que exercem outras funções. A seguir, na 

Tabela 1, estão expressas as frequências absolutas (N) de cada aspecto 

pessoal avaliado nas participantes. 

 
Tabela 1 - Perfil das entrevistadas quanto as características pessoais. 
Juazeiro-BA, Brasil, 2019. 
 

VARIÁVEIS N 

Idade (anos) 
18 – 25 
26 – 30 

                       > 35 
 

Estado civil 
União estável 

Solteira 
 

Cor da pele 
Parda 
Negra 

 
Religião 

 
3 
1 
1 
 
 

3 
2 
 
 

2 
3 
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Católica 
Sem religião 

 
Escolaridade 

Ensino médio incompleto 
 

TOTAL 

4 
1 
 
 

5 
 

5 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 Após avaliação da tabela acima, pode-se notar que a maioria das 

variáveis está em consonância entre os perfis traçados. A pesquisa mostrou 

que quatro (80%) partcipantes estão dentro da faixa etária onde há incidência 

menor de gestações de alto risco, entre os 18 e os 35 anos. Apenas uma das 

entrevistadas encontrava-se com idade superior a esse intervalo de idade, 

porém não apresentava outro fator de risco biológico associado, como 

hipertensão e diabetes. 

 Alves et al. (2017) relatam que, para a obstetrícia ,o fator idade é grande 

relevância pelas implicações materno-fetais que podem ocorrer, como o 

surgimento de síndromes hipertensivas (hipertensão gestacional, pré-

eclâmpsia/eclâmpsia), diabetes gestacional, partos prematuros, baixo peso ao 

nascer e índice de Apgar insatisfatório, identificados principalmente em 

gestantes com mais de 35 anos. 

 Seguindo a mesma tendência dos resultados encontrados na primeira 

etapa do estudo, três (60%) das entrevistadas vivem em união consesual com 

seus parceiros; e duas (40%) estavam solteiras no período da entrevista. 

Entretanto, analisando a fala das mulheres, pode-se perceber que a parte 

desses relacionamentos não se mostrava sólido e nem tão pouco de longa 

data, como será discutido na interpretação qualitativa do trabalho. 

 Isso pode configurar fator de risco para a gestante, pois entende-se que 

uma situação conjugal que inspire confiança à mulher é de significativa 

relevância para diminuir as possibilidades de complicações gestacionais 

relacionadas ao medo e estresse provocados pelas mudanças que ocorrem 

nesse período. A presença paterna durante as consultas de pré-natal deve ser 

estimulada pela equipe de saúde, a fim de favorecer o preparo do casal para 

enfrentar as adversidades que podem surgir durante a gestação, parto e 

puerpério, além de auxiliar nos cuidados com recém-nascido (RN) e adaptação 
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da família ao seu novo membro (ROMERO; SIMÃO; SOUZA, 2010). 

 No que diz respeito a escolaridade das participantes, o resultado foi 

unânime em ambos os perfis, o baixo nível de instrução. Todas as gestantes da 

agricultura familiar relataram não ter concluido o ensino médio, o que configura 

outro fator de risco gestacional. Segundo Haidar, Oliveira e Nascimento (2011), 

o nível de escolaridade materna é um fator condicionante para o surgimento de 

complicações para o binômio mãe-feto durante o período gravídico-puerperal.  

Quanto menor o grau de instrução da mãe, maior a chances de ocorrer a 

prematuridade, o RN apresentar baixo peso ao nascer, risco para a 

neomortalidade e mortalidade infantil, além do aumento no número de partos, 

que em sua maioria configura gestação não planejada. 

  A variável “religião” também corroborou os dados evidenciados no perfil 

geral das gestantes atendidas na UBS Maniçoba I. Das cinco mulheres 

entrevistas, quatro (80%) seguiam o catolicismo e uma não possuía doutrina. 

Silva et al. (2010) apontam a religiosidade como um relevante fator de proteção 

à saúde, uma vez que a crença em uma divindade gera a impressão de 

aproximação com o sagrado e promove sensação de proteção, além de ser tida 

como fonte resposta para as problemáticas do cotidiano. 

 Apesar da maioria das variáveis desse perfil serem compatíveis com o 

traçado anteriormente, houve discrepância no quesito “cor da pele”. É fato que 

as fichas de pré-natal avaliadas para levantar os dados da primeira etapa da 

pesquisa estavam com subnotificação de parte importantes para compor a 

fidelidade do perfil, sendo essa uma das questões deficitárias. Entretanto, dos 

61 prontuários avaliados, não havia um que demonstrasse a existência de 

mulheres negras atendidas na unidade durante a gestação, porém na segunda 

etapa, três entrevistadas se auto declararam negras, o que pode sugerir que 

existe um número maior de mulheres dessa etnia ou de outras. 

 O problema da subnotificação quanto a raça/etnia é um fenômeno 

evidenciado na maioria dos países em desenvolvimento e pode estar 

relacionado aos contextos estrutural, social e ideológico de cada local (JESUS; 

MOTA, 2010). Santos, Coelho e Araújo (2013) afirmam que os fatores 

socioeconômicos, políticos e culturais de uma comunidade influenciam de 

maneira direta na sua saúde, e que o desconhecimento das singularidades de 

cada etnia fortalece o preconceito racial, promovendo exclusão social e a 
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vulnerabilidade, criando obstáculos de acesso aos bens e serviços, entretanto, 

parte da população sustenta a ideia equivocada de que tais barreiras não 

existem de fato. 

 

6.2.2 Características familiares e de moradia 

 

 Nesta sessão, foram analisados a renda e os componentes familiares, 

além das condições de moradia das participantes, na perspectiva de conhecer 

a dinâmica doméstíca  e a situação financeira dessas mulheres. As variáveis 

contempladas estão descritas na  Tabela 2: escolaridade dos pais, tipo da 

propriedade, composição e renda familiar. 

 

Tabela 2 - Perfil das entrevistadas quanto as características familiares e de 
moradia. Juazeiro-BA, Brasil, 2019. 
 

VARIÁVEIS N 

Escolaridade da mãe 
Sem escolaridade 

Ensino fundamental completo 
Não sabe informar 

 
Escolaridade do pai 

Sem escolaridade 
Não sabe informar 

 
Tipo de propriedade 

Própria 
Alugada 

 
Quantidade de moradores na casa 

Quatro pessoas 
Cinco pessoas 

 
Constituição familiar 

Esposo e filhos/ enteados 
Pais e irmãos 
Irmão e filhos 

 
Renda familiar 

< 1 salário mínimo 
1 salário mínimo 

 
Contribuição parental com a renda 

Companheiro 

 
2 
2 
1 
 
 

4 
1 
 
 

2 
3 
 
 

2 
3 
 
 

3 
1 
1 
 
 

1 
4 
 
 

2 
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Pais 
Irmão 

Ninguém 
 

Benefício bolsa família 
Sim 
Não 

 
Outros benefícios financeiros 

Pensão por morte 
Pensão alimentícia 

Nenhum  
 

TOTAL 

1 
1 
1 
 
 

2 
3 
 
 

1 
2 
2 
 

5 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

 Avaliando a tabela acima, pode-se inferir que, assim como as 

participantes da pesquisa, os seus pais também possuem nível de instrução 

baixo, mais até que das próprias filhas.  Em termos gerais, conclui-se que a 

constituição familiar em sua maioria é semelhante a da família tradicional 

brasileira (pai, mãe e filhos e/ou enteados), entretanto, são grupos numerosos, 

com média de cinco pessoas vivendo no mesmo lar, sendo esse alugado e 

pago com a renda de uma única pessoa que ganha apenas um salário mínimo 

e o complementa com o benefício do programa governamental, Bolsa Família. 

 

 O trabalho de Bayma-Freire, Roazzi e Roazzi (2015) destaca que as 

famílias brasileiras que possuem nível socioeconômico baixo são vítimas das 

desigualdades sociais tão presentes no país, limitando o acesso a serviços 

fundamentais para a manutenção da qualidade vida e ascensão social, com 

saúde, moradia e escolaridade.  

Os autores também enfatizam que tal fenômeno acontece em cadeia e 

exemplificam a partir do nível de instrução dos pais, figuras centrais da 

estrutura de familia tradicional. Genitores com baixo nível de escolaridade 

tendem, mesmo que de forma indireta e inconsciente, a desmotivar a 

continuidade dos estudos da sua prole.  

Rumberguer (2011) reconhece, que em sua maioria, as pessoas com 

baixo grau de instrução fazem parte da classe menos abastadas e que por 

esse argumento, a pobreza é o reflexo do desemprego e dos baixos salários 
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oriundos do analfabetismo ou do pouco estudo. 

Como já debatido neste trabalho, mulheres que possuem grau de 

instrução baixo tendem a procriar mais quando comparadas as que tiveram 

mais acesso ao ensino e isso faz com que haja crescimento da constituição 

familiar. Associado a esta condição, existe o fato das participantes 

apresentarem relacionamentos amorosos frágeis e, na sua maioria, já 

possuirem filhos frutos de outros relacionamento. Esses razões somadas 

podem refletir em uma debilidade das relações afetivas dentro desse lar. 

 

6.2.3 Características sanitárias 

 

 A casa é espaço de sociabilidade dessas mulheres e de suas famílias e 

configura um local de estruturação e fortalecimento para boas condições de 

saúde. Diante disto, é relevante avaliar as condições sanitárias em que essas 

gestantes estão expostas, a fim de identificar possíveis fatores de risco que 

podem deixá-la em situação de vulnerabilidade. 

Segundo o IBGE (2011), do ponto de vista sanitário, as condições 

habitacionais podem ser enfocadas de duas formas: condições de moradia, 

avaliando o material de construção da casa e acesso à eletricidade; e 

condições de saneamento, que abrange os serviços de abastecimento e 

tratamento da água, destino do esgoto e coleta de lixo. Tais condições são 

tidas como fundamentais para o funcionamenteo adequado do lar e fator 

determinante para melhoria da qualidade de vida populacional, uma vez que 

interferem diretamente no processo saúde-doença. 

 A Tabela 3 demonstra algumas variáveis analisadas que apresentaram 

valores distintos, entretanto, todas as entrevistadas possuíam casas 

construídas por alvenaria, com um banheiro localizado dentro da residência e 

com água encanada. 

 

Tabela 3 - Perfil das entrevistadas quanto as características sanitárias. 
Juazeiro-BA, Brasil, 2019. 
 

VARIÁVEIS N 

Destino do lixo 
Coleta municipal 

 
2 
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Céu aberto 
Lagoa 

 
Destino do esgoto 

Fossa séptica 
Rede coletora 

Céu aberto 
 

Tratamento da água 
Coar  

Nenhum 
 

TOTAL 

2 
1 
 
 

2 
2 
1 
 
 

2 
3 
 

5 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Após análise dos dados acima, pode-se concluir que as gestantes não 

possuem boas condições sanitárias, pois três (60%) não são favorecidas pela 

coleta pública de lixo e acabam destinando o lixo em local inadequado. Quanto 

ao tratamento da água, três (60%) não realizam método de tratamento dessa 

quando chega a suas torneiras; duas (40%) apenas coam com um pano 

utilizado para enxugar os pratos. Entretanto, quando interrogadas sobre o 

destino do esgoto, a maioria das casas apresentava coleta adequada, duas 

(40%) possuiam rede encanada para captar as águas de esgoto; outras duas 

(40%) tinham fossa séptica em casa; e apenas em uma (20%) residência os 

dejetos percorriam as ruas em céu aberto, o que configura um fator de risco 

para o surgimento de doenças.   

 Sabe-se que muitas doenças são oriundas de más condições de higiene 

e saneamento básico, como cólera, leptospirose, doenças diarréicas, hepatite, 

amebíase, dentre tantas outras, e que a forma mais eficiente para combate é a 

implementação de rede sanitária nos domicílios, tratamento adequado de água, 

coleta regular do lixo doméstico e higiene adequada das casas e alimentos. 

Porém, todo esse processo não depende exclusivamente das esferas 

governamentais e sim da colaboração da população. Para isso, é necessário 

realizar educação popular em saúde, a fim de sensibilizar a  comunidade para 

riscos de atos impensados como, por exemplo, jogar lixo em lagos e rios que 

servem como fonte de água para consumo e irrigação de árvores e hortaliças 

(MAGALHÃES et al., 2013). 
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6.2.4  Característica obstétricas 

 

 Nessa categoria, estão contempladas as característica obstétricas das 

entrevistas. Conhecer os antecedentes obstétricos de uma mulher é 

fundamental para direcionar as ações em saúde e cuidados durante o pré-

natal, pois podem influenciar na gestação atual, seja no aspecto biológico ou 

psicológico. 

 É honesto afirmar, que durante a elaboração do projeto tais variáveis 

não estavam elencadas no questionário socioeconômico, entretanto, no 

decorrer da pesquisa, notou-se que tal delineamento é essencial para a 

compreensão do processo gestacional atual e prévio. Na Tabela 4, estão 

concentrados os dados relevantes para fundamentar a avaliação obstétrica. 

 

Tabela 4 - Perfil das entrevistadas quanto as características obstétricas. 
Juazeiro-BA, Brasil, 2019. 
 

VARIÁVEIS N 

Nº de gestações 
Primigesta 
Tercigesta 
Multigesta 

 
Paridade 
Nulípara 

Secundípara 
Tercípara 

 
Nº de abortos prévio 

Nenhum 
Dois  

 
 

Via de partos anteriores 
Nunca pariu 

Vaginal 
Cesariana 

 
Período gestacional 

2º trimestre 
3º trimestre 

 
TOTAL 

 
1 
2 
2 
 
 

1 
3 
1 
 
 

4 
1 
 

 
 

1 
3 
1 
 
 

3 
2 
 

5 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O perfil obstétrico das entrevistadas mostra que a maioria delas já tem 

experiência com a maternidade, diferentemente do perfil geral das mulheres 

atendidas pela unidade, que evidenciou a prevalência das mães de primeira 

viagem. Duas (40%) das participantes estão na sua terceira gestação 

(tercigestas); outras duas (40%) são multigestas, ou seja, tiveram mais de três 

gestações e uma (20%) está na sua primeira gravidez (primigesta). Três (60%) 

das gestantes encontravam-se no segundo trimestre de gravidez e duas (40%) 

no terceiro, já dentro do termo, período adequado para o nascimento. 

Com relação a paridade (número de partos), o número de abortos 

prévios e a via de parto, a pesquisa mostrou que três (60%) entrevistadas 

tiveram dois partos por via vaginal, sendo que uma (20%) delas sofreu dois 

abortos prévios; uma (20%) é tercigesta e teve todos os seus filhos por meio de 

cesariana e outra (20%) ainda não evidenciou a experiência do parto ou aborto, 

portanto é nulipara. 

 Soares, Schor e Tavares (2010) afirmam que há controvérsia dentro da 

literatura obstétrica sobre a alta taxa de fecundidade. Os trabalhos mais 

antigos, dizem que a multiparidade expõe a mulher a risco de morte, uma vez 

que a cada nova gravidez e parto gera uma série de mudanças físicas, 

psicológicas e hormonais no corpo materno. Entretanto, pesquisa atuais não 

sustentam essa tese e caracterizam tais achados como inconsistentes.  

 Sobre o trimestre gestacional, pode-se apontar que a maioria das 

particIpantes estão no período mais agradável da gravidez, pois normalmente é 

nessa fase, segundo trimestre, onde cessam-se as náuseas e vômitos 

matinais, a sensação de lacitude e sonolência causada pelas mudanças 

hormonais, a barriga ainda não pesa tanto e raramente aparecem distúrbios 

circulatórios (REZENDE, 2013). 

 

 

6.3 Conhecendo o cotidiano das gestantes 

  

 A análise da parte qualitativa da pesquisa foi dividida em três categorias 

de acordo com aproximação de conteúdo como sugere Bardin (2010), de modo 
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temporal dos acontecimentos e das perspectivas das entrevistadas, que 

significa a compreensão do antes, do durante e do depois da gestação. 

Seguido do estudo dos acontecimentos relacionados ao trabalho no campo, 

afazeres domésticos, das relações afetivas familiares, bem como, dos seus 

anseios para o futuro profissional e familiar. 

 Vale salientar que a obtenção dos dados dessa etapa foi planejada a 

partir da entrevista semi-estruturada e da observação in lócus dessas mulheres 

na rotina diária de trabalho. Entretanto, todas as participantes haviam afastado-

se do campo com o avançar da gestação. Apenas uma delas, ocasionalmente, 

conseguia realizar algum trabalho na lavoura, porém, era esporádico. Por essa 

razão, as variáveis analisadas através da observação da pesquisadora, e 

registradas no diário de campo, foram convertidas em perguntas durante a 

entrevista para fortalecer a análise do trabalho. 

 

6.3.1 Antes da gestação 

 

 Essa primeira categoria revela a análise dos eventos acontecidos antes 

das entrevistadas terem o diagnóstico de gravidez. Para compreender o 

cotidiano dessas mulheres foi importante descobrir as razões que as levaram 

ao trabalho no campo, compreender a dinâmica do ofício e suas 

peculiaridades. Assim, foram traçadas as seguintes observações de estudo 

sobre as gestantes. 

 

6.3.1.1 Como tudo começou: trajetória de trabalho 

 

Levando em consideração que a região é favorecida pelo Rio São 

Francisco, a economia de Juazeiro-BA é movimentada pela agricultura através 

dos projetos de irrigação que transformam as paisagens das plantações locais. 

Na zona rural do município, essa realidade é mais intensificada, propiciando a 

fixação de famílias nessa localidade e imigração de quem busca uma 

oportunidade de emprego no campo. 

 Compreendendo esse cenário, quando foram questionadas sobre a 

escolha do ofício e o tempo de atuação nesse seguimento, a fala das gestantes 

demonstrou certo conformismo com relação a escassez de variedade do 
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mercado de trabalho, como pode ser percebido nas falas a seguir: 

 

 

 “Tô nessa vida há uns cinco anos eu acho, desde que vim 
morar aqui [...] Porque aqui num tem outra coisa para trabalhar” 
(Juazeiro) 
 
“Tem quatro anos que comecei [...] Porque aqui é o mais tem 
pra fazer. Os mercado aqui não chama quem é desconhecido, 
então o lugar que mais te dá oportunidade é na plantação” 
(Barriguda) 
 
“Ah! (risos) trabalho desde os 11 anos de idade [...] Porque é a 
única opção que tem aqui em Maniçoba. Eu comecei a 
trabalhar com meus pais, aqui é só agricultura mesmo” 
(Umbuzeiro) 
 
“Desde que me entendo por gente, acho que tinha 10 anos [...] 
Sempre morei aqui em Maniçoba e não tem outra coisa pra 
fazer além disso” 
(Mandacaru) 
 
“Desde menina sempre ajudei com os animais, mas quando 
fiquei moça, mainha disse que já podia fazer outras coisas [...] 
Meus pais precisavam de ajuda na lavoura, ai eu tive que ir” 
(Coroa de Frade) 

 

 

Nas falas das gestantes nota-se  acomodamento pela profissão exercida 

e sabe-se que, no semiárido baiano, a agricultura familiar surge como nova 

estrada para a composição de uma agricultura mais sustentável e 

ecologicamente correta. Soares, Melo e Chaves (2009) destacam que o 

Nordeste é fortemente marcado pela primazia da agricultura patronal, modelo 

que prioriza a concentração de renda nas mãos do patrão. Esta distribuição 

ineficiente da arrecadação favorece a exclusão e desigualdade social, uma vez 

que emprega menos trabalhadores em detrimento do maquinário. Diante desse 

quadro, os autores apontam a agricultura familiar como uma grande alternativa 

para promover redução no índice de desemprego, reduzir a pobreza e inovar o 

processo de trabalho, gerando, assim, desenvolvimento rural. 

Observa-se, ainda, que por ser um conjunto de unidades produtivas 

agropecuárias, a agricultura familiar está intimamente ligada à família: 

administração e trabalho no seio familiar, podendo empregar uma quantidade 

mínima de pessoas externas à esse ciclo, uma vez que as atividades são 
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desempenhadas em áreas de pequena e média extensão (PEDROSO; 

PASSADRO; PASCHOALOTTO, 2017). 

Por ser um trabalho autônomo, a agricultura familiar para ter êxito 

precisa do envolvimento de todos ou maior parte dos membros da família 

(BARTH et al., 2016). Nas falas de Umbuzeiro, Mandacaru e Coroa de Frade, 

pode-se evidenciar a inserção precoce dessas mulheres, ainda crianças, no 

trabalho do campo. Barth et al. (2016) afirmam em seu trabalho que muitos 

pais conceituam como “ajuda” os afazeres infantis na lavoura e ressaltam que 

tal conduta faz parte do processo de aprendizagem, valorização cultural e das 

tradições familiares, além de favorecer na maturidade pessoal e enfrentamento 

das adversidades sociais, não identificando que essa iniciação prematura ao 

trabalho agrícola pode limitar o campo de atuação profissional na fase adulta. 

Retornando para a fase adulta dentro do contexto da agricultura, é 

importante ressaltar as peculiaridades inerentes ao trabalho agrícola. A mulher 

gestante, pela sua condição gravídica, apresenta alterações corporais que 

dificultam a realização de determinadas atividades e, quando atua no campo, é 

exposta a inúmeros fatores de risco de natureza não apenas mecânica e 

ergonômica, mas também biológica, física e química (BRASIL, 2013). 

Na perspectiva de conhecer as mudanças que, por ventura, poderiam 

ocorrer no ambiente de trabalho das entrevistadas, foi questionado sobre suas 

rotinas de trabalho antes da gravidez. As suas falas elucidam o dinamismo 

feminino nas atividades agrícolas e a proatividade das participantes do estudo: 

 

 

 “Eu trabalhava na diária, e quando não tava na diária cuidava 
da casa, mas antes de engravidar eu também já trabalhei em 
casa de família” 
(Juazeiro) 
 
“Era de boa. Trabalhava na firma com agricultura de uva. Fazia 
desbrota, todo serviço que tem, a gente faz, não tem uma coisa 
certa não pra homem e mulher, raleio, desfolha que é a parte 
mais complicada” 
(Barriguda) 
 
“Minha rotina era normal. Plantava cebola, fazia de tudo na 
roça bem tranquilo” 
(Umbuzeiro) 
 
“Deixava as crianças com minha mãe e ia para roça. Acordava 
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de 3h da manhã e pegava o ônibus 4:40h, chegava na roça de 
5:50h e pegava 6h no campo, saia meio dia, voltava de 13h, 
soltava 15h e vinha embora” 
(Mandacaru) 
 
“De manhãzinha cedo eu dava comida para galinhas, ia para 
escola e depois do almoço eu ia ajudar na plantação com meu 
outro irmão” 
(Coroa de Frade) 

 

 

 Os trechos acima, ressaltam que, culturalmente, à mulher sempre coube 

os afazeres domésticos e proteção da prole, entretanto, a partir da Revolução 

Industrial, o sexo feminino passou a ser inserido no mercado de trabalho e 

assumir diversos papeis sociais, configurando o perfil da maioria das mulheres 

modernas. Contudo, essa infinidade de funções muitas vezes passa 

despercebida, uma vez que, socialmente, é tida como “coisa de mulher” e, por 

ser banalizada, as próprias mulheres acabam por não valorizar os seus feitos. 

 Outro aspecto analisado na pesquisa diz respeito às particularidades do 

trabalho do campo. Os riscos ocupacionais são mais eminentes no trabalho 

rural tornando indispensável o uso de EPI’s (Equipamento de Proteção 

individual) para prevenção de contato com animais peçonhentos e produtos 

químico, além de minimizar os efeitos danosos à exposição solar.  

 Sobre esse contexto, as entrevistadas foram questionadas a respeito do 

uso de equipamento de proteção para exercer suas atividades. Todas 

afirmaram que faziam uso regular de luvas, óculos, bota, chapéu, blusa de 

manga longa e calça, entretanto, foram identificadas algumas situações que já 

expuseram essas mulheres a riscos à saúde. Nos discursos das gestantes foi 

possível identificar que a exposição a agrotóxicos se dava de forma indireta e 

imperceptível por elas: 

 

 

 “Eu mexia só com cal, meu irmão que ficava com o agrotóxico 
[...] E lavava a roupa do meu irmão” 
(Mandacaru) 
 
“Ele (marido) usa [...] eu que lavo a roupa que ele usa pá 
trabaiá” 
(Umbuzeiro) 
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É notório que o uso de agentes químicos é comum para culto da lavoura, 

a exposição a esses produtos pode levar a sérios danos à saúde não só dos 

trabalhadores, mas também dos consumidores. No mais, a exposição da 

mulher a agrotóxicos durante o período gestacional pode gerar, em curto prazo, 

danos ao feto, como má formações, nascimento prematuro e baixo peso ao 

nascer. O reconhecimento desse fator de risco deve ser prioridade durante as 

consultas de pré-natal, principalmente na zona rural (MARCHIORI; FERRAZ, 

2016). 

A susceptibilidade a ataque de animais peçonhentos também é uma 

realidade da mulher que trabalha no campo. A maioria das entrevistadas, 

apesar da exposição a tais elementos, nunca foi atingida por tais animais, 

porém surgiram dois relatos relevantes: 

 

 

“Já vi muitos animais venenosos, e quase fui picada por cobra 
uma vez”  
(Juazeiro) 
 
“Uma vez eu fui picada por escorpião, mas num tava grávida 
ainda não” 
(Coroa de Frade) 

 

 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2015) os acidentes 

com animais peçonhentos acontecem com mais frequência nas populações 

mais carentes que vivem nas zonas rurais, e devido a sua relevância para a 

saúde pública, entrou para a lista de doenças tropicais negligenciadas e alerta 

para a importância da prevenção. Aos trabalhadores agrícolas é fundamental o 

uso de EPI’s quando forem para as plantações, à comunidade em geral deve 

ser salientado a relevância da higienização adequada das residências, uma vez 

que o acúmulo de entulhos é o lugar propício para abrigar esses animais 

peçonhentos. 

 

6.3.1.2 Descobrindo a gravidez: gestação planejada? 

 

 Partindo do princípio que a maternidade é uma fase da vida feminina, 
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que implica em mudanças significativas no cotidiano, quando a gravidez chega 

sem planejamento do casal pode ter repercussões negativas na aceitação 

desse novo ser e que reflete em todos os outros aspectos da vida da mulher e 

dos atores envolvidos nesse contexto. 

 Neste aspecto, Araújo (2018) reforça que a gravidez não programada 

pela mulher ou pelo casal gera impactos importantes durante o pré-natal e 

puerpério tais como: acompanhamento inadequado da gestação, aleitamento 

materno deficiente, precariedade nutricional da criança, aumento nas taxas de 

morbimortalidade materno-infantil e surgimento de transtornos psiquiátricos na 

genitora. 

 Como pode-se evidenciar nas falas abaixo, a maioria das gestações não 

estava nos planos das entrevistadas, pelo menos, não no momento que 

aconteceram. 

 

 
 “Não, eu tava tomando remédio, acho que tomei na hora 
errada” (Juazeiro) 
 
“Eu tava tomando a injeção de 3 meses, ai engravidei no 
primeiro mês que tomei a injeção, só que eu não sabia que 
tava grávida e ainda tomei a segunda, eu achando que tava 
imune mas eu tava era grávida já” 
(Mandacaru) 
 
 
“Não, engravidei de outro homem enquanto tava brigada do 
meu marido” (Barriguda) 
 
“Não, porque o povo diz que é feio muié veia grávida e que 
também é perigoso, mas a gente pensava em ter filho e Deus 
mandou” (Umbuzeiro) 
 
“Sim. Antes deu engravidar a gente vivia falando em filho, mas 
quando eu descobri, ele terminou comigo e disse que era novo 
demais pá ser pai” (Coroa de Frade) 
 

 

 Nos discursos acima comentados por Juazeiro e por Mandacaru, pode-

se presumir que houve o uso incorreto do método contraceptivo. Os 

anticoncepcionais são medicações a base de hormônios que têm por objetivo 

inibir a ovulação, evitando assim a gravidez. Entretanto, seu uso deve ser 

recomendado por um médico, que a partir do perfil da mulher, irá escolher o 
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melhor para ela, sempre levando em consideração a sua vontade. O uso 

incorreto compromete sua eficácia e aumenta a chances de nova gravidez 

(SOUZA et al., 2016). 

Ao analisar as falas de Barriguda e Coroa de Frade, essas corroboram 

as discussões sobre a fragilidade das uniões instáveis quando foi traçado o 

perfil geral das gestantes atendidas pela UBS Maniçoba I. As adversidades 

provenientes de relacionamento instável, não inspiram confiança à mulher 

durante o período gravídico-puerperal e pode influenciar na dinâmica familiar 

(ARAÚJO, 2018). 

 

6.3.2 Durante a gestação 

 

 Esta categoria diz respeito ao momento presente vivido pelas 

entrevistadas. Nela, pretendeu-se elucidar a dinâmica de gerar em si um novo 

ser enquanto exerce o ofício da agricultura familiar e atividades domésticas. É 

válido afirmar que a maioria das participantes cessou suas atividades no 

campo entre o quarto e sexto de mês de gestação. 

 

6.3.2.1 Gestar e trabalhar 

 

 No que se refere a esta questão, as gestantes, ao serem questionadas 

pelo abandono do ofício, as respostas foram diferentes, porém convergiam em 

dois aspectos relevantes: falta de interesse dos contratantes em empregar 

grávidas e as possíveis complicações da saúde materna. 

 

 

“O dono disse que eu não posso mais trabalhar, porque a 
barriga tá grande e quando a barriga começa a crescer eles 
não querem mais que a gente vá trabalhar [...] Eu sinto que a 
barriga atrapalha e dói” 
(Juazeiro) 
 
“Assim, porque minha gravidez é arriscada por causa do meu 
cesário anterior que tem só 1 anos e 8 meses, ai eu sinto dor 
na cirurgia ai geralmente eu adoeço muito e não vou trabalhar, 
porque no início da gravidez a gente faz o trabalho normal 
como se não tivesse grávida, ai quando a barriga vai 
crescendo, bota pra lavar os banheiros e fazer a limpeza ou 
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então não quer que a gente vá mais” 
(Barriguda) 

 

 

Pelo exposto acima, nos referidos discursos de Juazeiro e Barriguda, 

pode-se evidenciar o caráter discriminatório da conduta dos gestores das 

propriedades empregadoras, que deixam de contratar uma mulher pela sua 

condição transitória atual. Tal fato viola o direito à cidadania, à dignidade da 

pessoa humana, ao valor social do trabalho, dentre outros, sendo passível de 

ação jurídica (BRASIL, 2002). Entretanto, o baixo grau de instrução dessas 

mulheres, as impede de vislumbrar que estão sendo vítimas de preconceito 

social, cultural e de gênero. 

Assim, percebe-se que o desemprego reduz a renda familiar justamente 

no momento em que a família mais precisa, pois estão aguardando a chegada 

de um novo membro. Como foi destacado no perfil socioeconômico das 

participantes, a maioria sobrevive com os rendimentos de uma única pessoa 

que ganha em torno de um salário mínimo para sustentar de quatro a cinco 

pessoas. Esta realidade é reflexo das desigualdades sociais existentes em todo 

o mundo, mas, principalmente, nas camadas mais carentes que ficam à mercê 

dos benefícios do governo e a espera de políticas públicas que os favoreçam 

como forma compensatória de um sistema social excludente. 

Com relação aos aspectos da saúde materna, esse foi outro fator 

percussor para o cessar, mesmo que temporário, das atividades no campo. 

Sintomas como sangramento vaginal e dor em baixo ventre antes do termo 

gestacional, são comuns em mulheres em situação de abortamento ou em 

trabalho de parto prematuro, eventos que podem causar danos irreversíveis ao 

bebê ou até ao óbito (MATTOS; CERETTA; SORATTO, 2016): 

 

 
 “Eu agora só faço serviço de casa, mas eu queria tá 
trabalhando. Se não fosse com ele eu tava em alguma firma. 
Eu gosto do que eu faço. Nas outras gravidez sempre trabalhei 
e nunca incomodou em nada. Parei de trabaiá com 6 mês, 
parei porque não aguentava mais, porque o serviço que tinha 
era de baixar muito e não dava não. Dificultava abaixar e eu 
sentia dor na barriga e nas costas” 
(Umbuzeiro) 
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“Dessa gravidez eu não cheguei a trabalhar porque quando ela 
(a filha mais nova) tava com 07 meses eu tava grávida e não 
sabia, só soube por causa do acidente de moto, ai nem cheguei 
a voltar a trabalhar”  
(Mandacaru) 
 
“Eu tive um sangramento no começo da gravidez, ai o médico 
da maternidade pediu pra eu fica de repouso e tomar uns 
remédio, ai quando o remédio acabou, mainha não quis mais 
que eu ajudasse na roça, só na casa mesmo” 
(Coroa de Frade) 

 

 

Notou-se também outras complicações evidenciadas durante as 

entrevistas, como a exposição prolongada ao sol e sensação térmica 

aumentada pelo uso de vestimentas que cobrem a maior parte do corpo, mas 

que são necessárias para o ofício, além do esforço físico, característica 

principal no trabalho do campo, a força braçal: 

 

 

“No começo da gravidez eu desmaiava muito por causa do 
calor, fiquei até um tempo sem trabalhar” 
(Barriguda) 
 
“Eu tive sangramento no começo da gravidez, o médico disse 
que pode ter sido pelo esforço no trabalho, ficar pegando peso” 
(Coroa de Frade) 

 

 

Durante a gestação, há diminuição fisiológica da pressão arterial 

materna, por esta razão, episódios de síncope são comuns nos três primeiros 

meses de gravidez, e o calor excessivo favorece o desmaio. Gestantes que 

trabalham em longas jornadas expostas ao sol podem apresentar cansaço, 

suor excessivo, tonturas e quedas acentuadas de pressão arterial, pois o corpo 

libera mais suor na tentativa de manter a homeostase (MARCHIORI; FERRAZ; 

2016). 

Aliado a esse fator, existe a realização de esforço físico para realizar as 

atividades agrícolas, que, quando feitas por uma gestante no primeiro trimestre 

da gravidez, pode ser caracterizado como fator de risco para abortamento 

espontâneo, onde um dos sintomas é o sangramento vaginal. Mattos, Ceretta e 

Soratto (2016) relatam que as causas de aborto natural ainda são inespecíficas 
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e geralmente, estão associados às más formações fetais incompatíveis com a 

vida, as condições anormais do útero ou as alterações hormonais maternas e 

por fim, o esforço físico da genitora. 

Evidenciou-se que, além do trabalho na roça, as gestantes também 

realizam atividades domésticas: cozinhar, varrer e passar pano na casa, lavar e 

passar roupa, molhar plantas, cuidar dos outros filhos etc. Atividades essas que 

exigem esforço físico e, na maioria das vezes, não são realizadas com 

ergonomia adequada. A seguir, as falas que demonstram as principais queixas 

das entrevistadas na realização dos afazeres domésticos: 

 

 

“As vez quando eu vou passar o pano ai eu sinto cólica ou 
então quando eu vou pegar água, mas não gosto de pegar 
porque eu sinto cólica. Também tem que pegar menino no colo 
e pesa, eu tenho um menino que vai fazer de 2 anos no final do 
mês” 
(Juazeiro) 
 
“Eu faço, mas agora que já tá no final da gravidez dá um 
cansaço. Mas antes era normal. Eu pago uma pessoa pá ficar 
com meus filhos pá eu ir trabalhar quando tem serviço. Meu 
esposo que faz de madrugada a comida para gente levar” 
(Barriguda) 
 
“Sinto que parece que dói aqui (apontando para o baixo 
ventre). Incomoda um pouco, mas não sinto mais nada, na hora 
que tô varrendo, passando o pano ou lavando roupa” 
(Umbuzeiro) 
 
“Eu arrumo, mas não arrumo todo dia não. Sempre que posso 
eu arrumo, e ainda tem essa perna, ai pra abaixar ou mexer 
com água, um escorregão... muitas das vez é minha mãe que 
faz. Quando termino de arrumar a casa dá um dor nas costas, 
mas depois passa. 
(Mandacaru) 
 
“Por causa do sangramento que tive eu faço as coisas mais 
leves, lavo os prato, passo o pano nas roupa, varro a casa e 
sacudo os móveis, o mais pesado mainha que faz” 
(Coroa de Frade) 

  

 

 Segundo Silva e Carvalho (2011), em decorrência das alterações 

posturais inerentes do período gestacional, é comum as grávidas queixarem-se 

de problemas muscular e esquelético. Associada à mudança do ponto de 
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equilíbrio materno e ação hormonal que favorece o relaxamento dos ligamentos 

pélvicos, as dores na região lombar e pernas são frequentes e precisam de 

ajustes na postura feminina, nos estados estáticos e dinâmicos. 

 Sobre as estratégias empíricas de enfretamento e adaptação desses 

sintomas, as gestantes buscam descansar entre uma atividade e outra, além 

de evitar atividades que exijam esforço físico, como pegar baldes d’água e até 

os próprios filhos nos braços: 

 
 
 
“Eu num tomo remédio porque eles (os médicos) não passam. 
Eu digo que tô com dor e eles não passam. Eu tento fazer de 
maneira diferente, evito de pegar ele (o filho mais novo) mas 
não tem jeito, ele toda hora quer braço” 
(Juazeiro) 
 
“Faço um pouco e paro. Antes eu sentia muita dor de cabeça 
mas é normal por causa dos hormônios. Depois veio a dor nas 
costa e no pé da barriga. Ai como não pode tomar muito 
remédio e nem nada eu deito um pouco” 
(Barriguda) 
 
“Tem vez que eu paro, me sento, ai quando passa, vou lá e 
faço de novo” 
(Umbuzeiro) 

 

 

 Dessa maneira, e tendo em vista a figuração do problema, torna-se 

necessário, por parte dos profissionais de saúde, a execução de atividade 

educativas para essas mulheres, que objetivem a prevenção das algias ou 

minimização dessas, promovendo, assim, conforto, bem-estar materno e 

qualidade de vida até o momento do parto. 

 

6.3.3 Depois da gestação 

 

 Pode-se ressaltar que, durante a gravidez, é comum que as mulheres 

idealizem como ficará seu futuro após o nascimento da criança. É nessa fase, 

que surgem as inseguranças, os medos, os anseios e as perspectivas de 

futuro. Entendendo esse contexto, a referida categoria, buscou conhecer as 

expectativas das entrevistadas frente a chegada de um novo membro familiar. 
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6.3.3.1 Volta ao trabalho 

 

 Após a análise dos dados anteriormente expostos, pode-se inferir que as 

participantes do estudo vivem em situação econômica precária, uma vez que 

essas se afastaram do mercado de trabalho e dependem financeiramente de 

alguém, seja do companheiro, irmão, benefício do governo ou pensões 

alimentícia e por morte de cônjuge.  

 Além disso, quando questionadas sobre o retorno ao trabalho após a 

licença maternidade, parte das entrevistadas demonstrou não encontrar outra 

alternativa diferente do abandono temporário às atividades extradomiciliares 

enquanto os filhos não puderem ir à escola, local referência de educação, 

cuidado e segurança. Durante o período os pais estão dedicando-se ao 

trabalho, como pode-se evidenciar nas falas abaixo: 

 

 

 “Num dá. Num tenho com quem deixar os menino. Não tenho 
ninguém aqui pá me ajudar, só quando todos for pá escola” 
(Juazeiro) 
 
“Em casa pá cuidar do bebê. Agora que não vou poder 
trabalhar mesmo, só isso. Tão cedo eu não volto a trabalhar, 
porque só vai pá escola com dois ano né?” 
(Umbuzeiro) 

 

 

Culturalmente, denominou-se ao homem o dever de prover a família em 

segurança, alimentação e, conforto e por esta razão muitas mulheres assumem 

o compromisso de dedicar-se exclusivamente ou cuidados do lar, uma vez que 

nota-se que o papel de mãe tem peso social muito grande.  

Assim, na oratória de Juazeiro e Umbuzeiro foi possível notar a falta de 

uma rede de cuidados à criança. Por não poderem contar com outras pessoas 

de confiança para ficar com seus filhos quando trabalham, as mesmas não 

enxergam outro caminho e acabam por adiar a volta ao campo para dedicar-se 

aos filhos. Entretanto, durante as entrevistas, foi possível notar que essa não 

foi uma decisão fácil, pois sempre era expressa com um tom de tristeza nas 

suas falas. 

Martins, Abreu e Figueiredo (2015) apontam que voltar ao trabalho após 
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a licença maternidade é tida como um desafio para a maioria das mulheres, 

uma vez que necessitam de apoio familiar e organização das rotinas diárias. 

Os autores também discorrem sobre o sofrimento materno por não conseguir 

conciliar o cuidado com os filhos e a rotina de trabalho. A separação entre mãe 

e filho é momento difícil para o binômio e na maioria dos casos implica em 

impacto no cotidiano de ambos, uma vez que gera insegurança materna sobre 

o cuidado de outros à sua prole, além da possibilidade da baixa aceitação dos 

menores a um novo ambiente e pessoas. 

Vale salientar que morar em uma localidade que tem como base a 

agricultura, dificulta a inserção em outras áreas de trabalho, principalmente 

para essas mulheres com baixa escolaridade. O não retorno ao labor após a 

licença maternidade implica diretamente na economia doméstica, que fica mais 

precária sem a contribuição feminina no orçamento da casa que agora 

encontra-se com um novo morador, com hábitos de alimentação, higiene e 

vestuário distintos dos demais membros da família. 

Entretanto, as mulheres relatam que tal afastamento limita-se ao 

ingresso dos filhos na escola, pois compreendem a relevância desse espaço 

educacional no amparo e formação de suas crianças. Maranhão e Sarti (2010) 

discorrem que muitos pais apresentam um misto de emoções ao levarem seus 

filhos pequenos para a escola pela primeira vez, como a sensação de 

abandono e desleixo ao se desligarem dos menores, mas, ao mesmo tempo o 

alívio por poder contar com profissionais competentes e que vão dedicar-se a 

sua cria enquanto estão trabalhando. 

Por outro lado, pode-se destacar que a maioria das entrevistadas não 

cogita a possibilidade de se afastar do mercado de trabalho. Para elas é 

inevitável o regresso às atividades no campo, mesmo que isso signifique 

afastar-se de seus filhos a partir dos seis meses de vida: 

 

 
“Com certeza pretendo voltar a trabalhar, ou com meu irmão ou 
em firma, a primeira oportunidade que aparecer” 
(Mandacaru) 
 
“Quero terminar os estudo. Vou ver com mainha pá gente se 
revezar pá cuidar da menina e trabalhar” 
(Coroa de Frade) 
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“Vou deixar com a mulher que já cuida dos otos meninos e vou 
trabalhar. Me aperta, mas é melhor do que ficar sem meu 
dinheirinho né?” 
(Barriguda) 
 

  

Pode-se inferir que a inserção da mulher no mercado de trabalho 

representa não apenas melhoria na economia doméstica, mas também a 

libertação das algemas sociais que as aprisionavam e condicionavam suas 

vidas a figura feminina. Ter dinheiro trouxe independência, autonomia, 

valorização e empoderamento para muitas mulheres que viviam à margem da 

sociedade sofrendo com a opressão da comunidade enraizada na cultura 

machista. 

Garcia e Viecili (2018) afirmam que o dinheiro proveniente do trabalho 

feminino as possibilita desempenhar o papel de mãe de forma mais plena, pois 

o emprego viabiliza a estabilidade financeira que irá arcar e/ou contribuir com 

as necessidades de segurança, alimentação e novas demandas familiares. O 

trabalho passa a ter novo significado para essas mulheres, que era tido como 

crescimento profissional. Após o nascimento de uma criança o ofício passa ser 

compreendido como fonte de proteção do lar. Esse ressignificado é positivo 

tanto para a mãe, que encontra um novo objetivo de vida, quanto para 

empresas e patrões, que têm no seu corpo de funcionários alguém com maior 

comprometimento no trabalho. 

Outro aspecto relevante identificado na entrevista, foi o fato de que 

retorno ao trabalho, seja na agricultura ou nas atividades domésticas, que 

influenciou diretamente nas escolhas da via de parto dessas mulheres e na 

amamentação dos seus recém-nascidos. A maioria das participantes prefere 

ter parto por via vaginal em detrimento da cesariana, pois compreendem que o 

parto que acontece de maneira natural, sem intervenção cirúrgica, possibilita 

um retorno mais rápido e sem complicações aos seus afazeres. 

 

 

 “O médico disse que tem ser cesária porque já tive três 
cesárias dos zotos menino, mas é ruim pá cuidar das criança 
porque dói no ponto e ce precisa de ajuda pá fazer as coisa” 
(Barriguda) 
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“Oxe! Quero normal. Dizem que dói muito, mas que é bom 
porque posso voltar logo pá escola” 
(Coroa de Frade) 
 
“Já pari tudo normal, já sei como é. Deus me livre de cesária pá 
ficar numa cama dependendo dos outros e eu só tenho meu 
irmão pá ajudar. Se ele ficar comigo em casa, não vai pá roça e 
a gente não come” 
(Mandacaru) 
 
“Vou parir normal com fé em Deus. No outro dia já tô em minha 
casa, com meus filhos, fazendo minhas coisa. Cesária só se for 
preciso mesmo, mas com fé em Deus num vai ser não” 
(Juazeiro) 
 
“Acho que é normal né? Até agora tá tudo certo apesar deu já 
ter 47 anos, a gravidez tá tranquila e eu quero ter que nem tive 
os outros dois” 
(Umbuzeiro) 
 

 

 Segundo o Ministério da Saúde (2011), toda mulher tem direito ao parto 

normal e seguro com atenção humanizada desde a gravidez até o puerpério 

(pós-parto); e seus bebês, ao nascimento tranquilo e crescimento e 

desenvolvimento saudáveis. O parto por via vaginal mais seguro para o 

binômio mãe-filho e, quando comparado ao parto via cesariana, favorece a 

recuperação mais rápida do corpo da mulher ao estado pré-gestacional, há 

menor risco de hemorragias durante o parto e o pós-parto, além de não 

comprometer o futuro reprodutivo feminino, diferente das cesarianas repetidas. 

 É notório, nas falas acima, perceber que, apesar do baixo nível de 

instrução das entrevistadas, todas estavam cientes das vantagens de se optar 

por parto normal devido as experiências de partos anteriores ou por ter contato 

com quem já vivenciou a maravilha de trazer uma criança ao mundo, 

superando inclusive o medo das dores provocadas pelas contrações uterinas, 

tão temidas pelas parturientes, como citado por Coroa de Frade. 

 Hirsch (2018) aponta em seu estudo sobre escolha da via de parto por 

mulheres das classes sociais média e baixa no Rio de Janeiro, que a maioria 

delas optou pelo parto natural, se identificavam com o movimento do feminismo 

e que em seus discursos valorizava o respeito e a autonomia da mulher.  

Entretanto, apesar da cultura do campo ser fortemente marcada pelo 

patriarcado, é notório no discurso das entrevistadas o início do rompimento 
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com imagem de fragilidade, dependência e submissão do sexo feminino. Ao 

preferir parto normal, as gestantes agricultoras mostram o vigor para suportar 

as dores do parto, o processo cansativo e desgastante do trabalho de parto, 

que leva muitas mulheres a exaustão e a determinação em voltar para sua 

rotina familiar o quanto antes, sem solicitar auxilio de outras pessoas, ou seja, 

são mulheres guerreiras, mesmo que ainda não tenham se dado conta do 

poder e força que possuem. 

 

6.3.3.2 Perspectivas futuras 

 

 Essa última categoria reflete um pouco sobre as expectativas e anseios 

com relação ao seu futuro após o nascimento do bebê. Assim, o primeiro ponto 

a ser analisado foram as relações interpessoais no contexto familiar. Dentre as 

cinco entrevistadas, três sinalizaram mudanças significativas no cotidiano. 

Juazeiro aponta para sua relação com o filho mais novo, de um ano e oito 

meses: 

 

 

“Vai ser pior porque o meu menino é dengoso. Eu não sei como 
vai ser porque eu não vou nem poder pegar no menino 
(referindo-se ao recém-nascido)” 
(Juazeiro) 

 
  

A situação mencionada acima é muito comum em muitas famílias com a 

chegada de uma nova criança. O filho mais novo, que antes era o centro da 

atenção da casa e principalmente da mãe, agora terá que ser dividido com um 

novo morador. Se para pessoas adultas e emocionalmente maduras essa 

chegada pode ser uma tarefa complicada, para uma criança que ainda não 

sabe lidar com suas emoções, esse processo é muito mais doloroso e 

configura mais um desafio para as mães, que precisam agir com sabedoria 

para dividir a atenção entre os filhos, educá-los e, principalmente, acolher suas 

queixas, medos e anseios, a fim de ajuda-los nessa nova jornada. 

 A inserção de um novo membro no núcleo familiar quando já existem 

crianças na sua estrutura é marcada fortemente por intensas relações 

interpessoais, principalmente, entre mãe-primogênito e primogênito-recém-
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nascido. É comum o surgimento de confrontos, diminuição de atenção e 

irritabilidade materna com relação ao filho mais velho devido ao medo desse 

poder gerar algum mal ao mais novo através de atos impensados e impulsivos 

inerentes às crianças (OLIVEIRA; LOPES, 2010).  

As autoras complementam que devido a dinâmica intensa que um bebê 

impõe, a puérpera passa por desgaste físico acentuado, o que a leva ao 

distanciamento dos demais membros da família. As brincadeiras frequentes 

com o filho mais velho tendem a diminuir, bem como os momentos de 

conversação. Em contrapartida, aumenta o número de proibições, restrições, 

brigas e queixas, o que favorece a mudança comportamental da criança, 

provocada por situações de estresse que podem ocorrer desde a gestação e se 

estender até que a família encontre um ponto de equilíbrio. 

Barriguda e Mandacaru preocupavam-se com possíveis conflitos com os 

pais dos seus filhos. A primeira engravidou de outro homem em um período em 

que estava separada do marido. Depois reataram, mas o pai biológico da 

criança que ela espera deseja manter o vínculo com o filho e ela teme que esse 

convívio reflita negativamente no casamento. A segunda tem dois filhos vivos e 

espera o terceiro. O mais velho, fruto do seu primeiro casamento, e os outros 

dois, do seu último relacionamento amoroso, que também não vingou, mas 

onde se mantém uma amizade: 

 

 

“Não sei. Acho que vai complicar mais o relacionamento. 
Porque ele (o companheiro) já tem ciúmes dessa criança que 
não é dele. Eu fico pensando quando o pai desse (apontando 
para a barriga) chegar pra ver o bebê” 
(Barriguda) 

 
“Meia complicado. O pai dele (apontando para o filho mais 
velho) dá uma certa quantia, 100 reais por mês quando quer 
dá. O pai dela (sinalizando para a filha mais nova) também não 
falta, fralda, leite, frutas, essas coisas dela não falta e ainda dá 
uma quantia de dinheiro por fora, mas quando nascer esse vão 
pensar que tô tirando dinheiro de um pá dá pro outro, vai ser 
difícil” 
(Mandacaru) 
 

 

 Ressalta-se que a estrutura da família contemporânea vem sofrendo 
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mudanças significativas ao longo dos anos. O que antes era tido como “família 

normal” hoje é vista como “família tradicional”, pois é cada vez mais comum 

encontrar famílias compostas por mãe e filhos, pai e filhos, avós e netos, pais e 

filhos, mães e filhos, dentre outras configurações. 

 Assim, por preconceito social, a mulher que já possuía filhos não era tida 

como um bom partido para casar-se novamente e ainda ficava estigmatizada 

na comunidade em que estava inserida. Hoje, é amplamente cabível e 

aceitável relaciona-se com mães e abraçar seus filhos como membro de sua 

nova família.  

          Entretanto, apesar de tais arranjos serem habituais no século XXI, muitas 

pessoas não sabem lidar com isso quando se inserem nesse contexto,como 

pode-se notar nos discursos de Barriguda e Mandacaru. Uma vez que, por 

terem histórias de vida peculiares, temem por conflitos com seus atuais 

companheiros devido a convivência com os pais de seus outros filhos.  

Souza, Smeha e Arend (2012) relatam que, dentro da família tradicional, 

a figura do pai era a responsável pelo sustento da casa; e a figura da mãe, pela 

criação dos filhos e cuidados domésticos. Com a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, muitos paradigmas foram quebrados, influenciando de 

maneira direta nesses papeis. De forma geral, o pai, que antigamente era visto 

como homem frio, afetivamente falando, rígido, autoritário e disciplinador, 

passou a ser mais participativo, amoroso e respeitador da relação pai-filhos. 

Esta mudança de comportamento faz com que os genitores, mesmo estando 

separados das mães, desejem manter vínculo afetivo mais próximo com os 

filhos. 

 É relevante notar que às mulheres cabe mais esse desafio de utilizar a 

maturidade emocional para mediar possíveis conflitos que possam existir entre 

essas figuras paternas para evitar transtornos na estrutura familiar, que 

refletem tanto na relação marido e mulher, quanto entre pais e filhos, pois são 

elas o ponto central dessa trama. 

 Outro ponto digno de avaliação nas entrevistas foi a continuidade no 

serviço agrícola. Quando questionadas sobre a possibilidade de mudança de 

ofício, todas afirmaram não ter outra oportunidade de trabalho no momento e 

que gostam do que fazem, entretanto, três ressaltaram a relevância dos 

estudos na conjectura de novas perspectivas para mudar de vida. 
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 “Se eu tivesse estudado queria ser policial, acho que o serviço 
la deve ser legal, mas eu gosto do que faço (Barriguda)” 
 
“Qualquer coisa que não fosse pesado, mas eu não estudei...” 
(Juazeiro) 
 
“Quero estudar pá fazer uma faculdade. Gosto das coisa de 
saúde, acho bonito ser enfermeira”  
(Coroa de Frade) 

 

 

 Em um mundo cada vez mais capitalista e competitivo, a preparação 

profissional é de extrema relevância para se destacar no mercado de trabalho. 

O serviço agrícola, por precisar muito mais de força bruta do que esforço 

intelectual, acaba absorvendo pessoas com nível baixo de instrução e por esta 

razão, as mulheres acabam sendo mal remuneradas pela falta de estudo. 

 Assim, Juazeiro, no seu relato, apesar de se mostrar satisfeita com o 

trabalho no campo, reclama do esforço físico que aplica no momento das 

atividades, ressalta que esse foi o motivo do seu afastamento do trabalho 

durante a gestação e lamenta não ter se dedicado aos estudos. Barriguda, 

apesar de gostar de trabalhar com agricultura familiar também queixa-se por 

não ter optado pelo lápis e caderno ao invés da inchada, pois acredita que, 

tendo um nível de instrução mais elevado poderia ser uma policial. Coroa de 

Frade, a mais nova do grupo de entrevistada, é a única que vislumbra uma 

mudança de futuro, pretende continuar os estudos e fazer faculdade, talvez de 

enfermagem, profissão de sua admiração. 

 Nota-se que, apesar da escola configurar espaço que favorece a 

construção do conhecimento e o intercâmbio de vivências importantes, não tem 

sido valorizado pelos jovens, favorecendo o fracasso da educação brasileira e 

evasão escolar, principalmente, nos ensinos fundamental e médio. 

Normalmente, nessas séries, os alunos encontram-se na adolescência, fase da 

vida onde ocorrem intensas mudanças físicas, hormonais e comportamentais, 

que contribuem para a formação da identidade das pessoas (OENNING, 2016). 

 Ainda, a autora destaca que, nessa fase da vida, os adolescentes 

apresentam muitos sonhos, anseios e respostas para questões do cotidiano 
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que nem sempre encontram. Normalmente, estas dúvidas são motivadas pela 

desigualdade social que gera exclusão, privação de vida coletiva, discriminação 

e inequidade gerando angústia e revolta. Dentro desta confusão, os 

adolescentes acabam não vendo perspectiva na escola e enxergam o trabalho 

como forma mais rápida para se inserir no contexto social desejado, devido a 

remuneração adquirida. 

 Pode-se observar que mal sabem que, em futuro não tão distante, os 

baixos salários e falta de infraestrutura social dá início ao ciclo que 

anteriormente o afastou da escola: o da exclusão e da marginalidade social. 

Com baixa instrução, aumentam-se as chances de desemprego ou falta de 

oportunidade para trabalhos com melhores rendimentos. 

 Por essa razão, deve-se estimular essas mulheres a continuiar os 

estudos. Não que trabalho agrícola seja indigno, mas, sim, para fortalecer seu 

comércio, promover o empreendedorismo e a autonomia das mulheres do 

campo, pois o conhecimento rompe com as amarras da ignorância, permite a 

elaboração de alternativas antes inimagináveis, liberta dos sistemas de 

opressão e gera empoderamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

  Ao final do trabalho, pode-se fazer avaliação geral dos processos 

realizados para alcançar o sucesso da pesquisa e identificar os pontos que 

colaboraram para a metodologia estabelecida previamente não fosse 

desempenhada na íntegra ou que  não contribuiram para coleta de dados 

fidedigna como esperava-se. 
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  A primeira limitação do estudo foi encontrada na primeira fase do 

projeto, pois a maioria das fichas cadastrais do pré-natal continha muitos 

campos sem preenchimento, o que não possibilitou a exatidão do perfil 

socioeconômico das gestantes atendidas pela UBS Maniçoba I. 

  O segundo ponto de restrição foi achado no momento das entrevistas. 

Todas as gestantes participantes da pesquisa não estavam mais trabalhando 

na lavoura devido o avançar da gravidez. Tal fato não permitiu a realização da 

observação do cotidiano de trabalho no campo dessas mulheres e por esta 

razão, as questões contempladas no diário de campo foram convertidas em 

perguntas feitas logo após as da entrevista semi-estruturada, a fim de 

identificar como se dava sua atividade antes de cessarem as atividades 

agrícolas durante a gravidez. Espera-se que tal adversidade não tenha 

comprometido a veracidade da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

  Após a análise dos dados da pesquisa, em um cenário interpretativo dos 

mesmos, nota-se ter revelado lacunas nas informações devido a 

preenchimento incompleto das fichas cadastrais das gestantes atendidas na 

Unidade Básica de Saúde (USB) Maniçoba I. Muito embora, tenha sido 
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possível traçar e conhecer o perfil e as características gerais das pacientes 

acompanhadas pelo programa de pré-natal da referida unidade para fazer 

comparativo com o perfil das gestantes, foco deste trabalho. 

  Pode-se inferir que a maioria das mulheres atendidas na UBS Maniçoba 

I possue um perfil jovem, primigestas, pardas, católicas, de baixa escolaridade, 

que vivem em união consensual e exercem atividades agrícolas. Dentre estas 

gestantes, cinco trabalham no contexto da agricultura familiar e apresentam 

delimitações socioeconômicas semelhantes, exceto no quesito cor da pele, 

pois a maioria delas se autodeclarou com  pele negra. 

  Outros aspectos relevantes demonstrados pela pesquisa foram as 

condições econômicas e de moradia. A maioria vive em casas alugadas, com 

destino de lixo inadequado e sem tratamento doméstico de água; dividem 

espaço com mais três ou quatro pessoas e a família se matém com renda 

mensal de um salário mínimo. 

  Baseando-se nesses resultados, foi possível identificar fatores de risco 

no período gestacional como baixa renda, exposição a fatores sanitários 

inapropriados e enfraquecimento do nível de instrução que, devido ao trabalho 

no campo, muitas vezes podem favorecer o surgimento de intercorrências 

gestacionais. Porém, quando se tem acesso aos serviços de saúde e 

principalmente às informações apropriadas sobre o período gravídico-

puerperal, esse quadro tende a melhorar. 

  Ao traçar o perfil obstétrico, evidenciou-se que as grávidas da agricultura 

familiar são caracterizadas por múltiplas gestações. Em sua maioria, três ou 

mais, sem histórico de abortos pregressos e encontravam-se no segundo 

semestre da gravidez.  

  Tais achados serviram de subsídio para desvelar o cotidiano das 

gestantes que trabalham no contexto da agricultura familiar. A maioria delas 

iniciou suas atividades no campo de forma precoce, ainda na infância como 

auxiliares de seus pais ou por falta de opção de emprego disponível no distrito 

de Maniçoba, porém, embora esse seja um trabalho fisicamente desgastante 

todas afirmaram gostar de lidar com a terra.  

  São mulheres fortes e destemidas, que executavam todo e qualquer tipo 

de atividade no campo, mas com o avançar da gravidez tiveram que abandonar 

o ofício temporariamente, por agravos à saúde materno-fetal mas, 
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principalmente, pela recusa dos patrões em empregá-las. Sem grandes 

prespectivas de alças novos vôos, a gestante agricultora demonstra, mais uma 

vez, sua garra e opta por parto por via vaginal, pois entende, mesmo sem 

elevado nível de instrução escolar, que tal procedimento é o melhor para o 

bebê e, principalmente, para que ela volte o mais breve às suas atividades 

diárias, diferentemente das grávidas de nível social mais elevado, que optam 

por uma cesariana para afastar-se das dores do parto. 

  Essas gestantes possuem singularidades que precisam ser 

evidenciadas e ressaltadas, não para o mundo, mas principalmente para elas 

mesmas. Pela falta de estudo e por razões socioculturais, elas não conseguem 

reconhecer o potencial e valorizar o seu trabalho, seja como agricultora, mãe 

ou mulher. Se faz necessário a realização de trabalhos que estimulem o 

empoderamento feminino no campo e que contribuam para a personificação de 

sua identidade. 

  No tocante da saúde gestacional das mulheres da agricultura familiar, é 

de suma importância a desmistificações e esclarecimentos de dúvidas sobre o 

período gravídico-puerperal durante as consultas de pré-natal, além da 

alimentação adequada dos dados epidemiológicos por meio do preenchimento 

completo tanto da ficha cadastral, quanto do cartão da gestante, uma vez que 

conhecendo o perfil da clientela, os profissionais de saúde podem desenvolver 

ações específicas e mais eficazes ao público-alvo, promovendo atividades 

educativas individuais ou coletivas que colaborem para a evolução de gravidez 

saudável. 
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ANEXO C – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DE ARTIGO À RESVISTA 
 

Carlos Roberto lyra da Silva <rev.fundamental@gmail.com> 

Seg, 20/05/2019 11:08 
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 Senhora Ariela Dias de Freitas Oliveira <ariela.dias@hotmail.com> 

 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO DE ARTIGO 

 

Declaramos que Senhora Ariela Dias de Freitas Oliveira, submeteu com êxito 

o manuscrito "PRÉ-NATAL NA ZONA RURAL: PERFIL DE GESTANTES 
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Cuidado é 
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Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online. Através da interface de 

administração do sistema, utilizado para a submissão, será possível 
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Carlos Roberto lyra da Silva 
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APÊNDICE A –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) 
 
Título da Pesquisa:O gestar e o trabalhar no contexto da agricultura familiar. 
Pesquisadora responsável:Ariela Dias de Freitas Oliveira 
 

1. Natureza da pesquisa:A senhora está sendo convidada a participar desta pesquisa 
que  tem por objetivo conhecer a realidade de gestantes que trabalham na agricultura 
familiar, entendendo os impactos da gestação no seu dia a dia, principalmente no 
trabalho do campo, para a partir disso, construir uma oficina de gestantes que possa 
contribuir no esclarecimento de dúvidas sobre as mudanças e adaptações impostas 
pela gestação, além de promover um espaço de troca entre conhecimentos científicos 
e populares. 
Sua participação é importante, porém, a senhora não deve aceitar participar contra a 
sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer 
pergunta para esclarecimento antes de concordar. 
2. Envolvimento na pesquisa:O trabalho será realizadopela pesquisadora Ariela 
Dias, na casa da senhora, com data e horário determinados de acordo com sua 
disponibilidade. Durante o encontro será aplicado um questinário sócio-econômico-
cultural que deverá ser preenchido pela senhora, uma entrevista gravada com ajuda 
de gravador portátile a observação da sua rotina diária de trabalho agrícola e 
doméstico, com anotações em diário de campo e fotografias. É válido salientar que o 
questionário, a entrevista e a observação são ferramentas necessárias à pesquisa, 
mas que a sua imagem só será utilizada caso a senhora permita e assine o termo de 
autorização de imagem que está em anexo a esse documento. 
As falas registradas em audio, serão transcritas na integra para posterior avaliação. 
Espera-se que essa primeira etapa tenha duração mínima de seis horas. O segundo 
momento acontecerá na UBS Maniço I-A nos dias de suas consultas de Pré-natal, 
onde será construida a oficina de gestantes. 
Todas as informações coletadas são confidenciais, será garantindo o sigilo e o 
anonimato e sua privacidade será assegurada. Ao término da obtenção dos 
resultados, esse material se manterá em posse da pesquisadora por no mínimo cinco 
anos, salvos em arquivo físico ou digital e os dados só serão utilizados para esta 
pesquisa. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. 
3. Riscos, desconfortos e benefícios: A participação nesta pesquisa não infringe as 
normas legais e éticas enão lhe submeter a nenhum risco biológico, físico e/ou 
psicológico. Mas se por acaso, a pesquisadora identificar qualquer possibilidade de 
dano à senhora, essa irá discutir com os demais membros do estudo, medidas de 
assistência a danos materiais e imateriais e/ou indenização serão tomadas nos termos 
da Lei, de forma gratuita, imediata e integral durante o tempo que for necessário, 
podendo até causar o encerramento da pesquisa após informação o sistema 
CEP/CONEP. 
Este estudo lhe oferece o benefício de esclarecimento de dúvidas acerca das 
mudanças e adaptações impostas pela gestação e busca promover um espaço de 
troca de conhecimentos científicos e populares.Indiretamente, espera-se que a 
pesquisa possa estreitar os laços entre funcionários de saúde e população; Através da 
publicação do trabalho, dá visibilidade a importância da mulher na agricultura familiar, 
que enfrenta as dificuldades diárias para garantir o sustento do lar. 
4. Garantias éticas: Não haverá nenhumadespesa para a senhoradurante pesquisa, 
tão pouco remuneração pela sua participação. Porém, lhe é garantido o direito a 
indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 
Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda de se recusar a continuar 
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participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.  
5. Confidencialidade: É garantida a manutenção do sigilo e da privacidade das 
participantes da pesquisa, mesmo após o seu término. Somente as pesquisadoras 
terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao 
publicar os resultados. Na publicação de trabalhos acadêmicos, o seu nome será 
mantido em sigilo, sendo subistituido pelo nome de uma planta nativa da caatinga. As 
fotos, se autorizadas, também contarão com essa identificação ficticia. Fora esses 
aspectos citados, não haverão outras características que a identifique dentro da 
pesquisa. 
É garantido ainda que a senhora terá acesso aos resultados com as pesquisadoras. 
Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa com asmesmas e 
para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa. Os contatos estão descritos no final deste termo. 
Este documento foi elaborado em duas vias de igual teor, que serão assinadas e 
rubricadas em todas as páginas. Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a 
respeito. 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,________________________________________, após ter entendido todas as 

informações descritas anteriormente, concordo em participar de forma livre e esclarecida desta 

pesquisa como entrevistada. Fui devidamente informada e esclarecida pela pesquisadora sobre o 

estudo e os procedimentos nele envolvido. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento sem que isso me traga danos ou prejuízos. Sendo assim, 

assino esse documento em duas vias, onde uma ficará em minha posse e a outra com a 

pesquisadora. 

 

_______________________________ 

Assinatura da entrevistada 

 

 

__________________________________  

Ariela Dias de Freitas Oliveira 

Pesquisadora 

                                                                                                   Polegar direito participante 

 

 

 

Juazeiro-BA, ___ de _________________ de 2019. 

 
Pesquisadora: Ariela Dias de Freitas Oliveira, Rua Getulio Vargas, nº 84, Santo Antonio. 
CEP:48903-070. Juazeiro-BA. E-mail: ariela.dias@hotmail.com , telefone: (74) 99122-5892 / 
(74) 3611-7249 
Orientadora: Maria Jaciane de Almeida Campelo, R UA Grande Otelo, nº 227, km 2. CEP: 
56306-810. Petrolina-PE. E-mail: jaciane.campelo@univasf.edu, telefone: (87) 2101-4823 
Co-Orientadora: Márcia Bento Moreira, Rua Santa Inês, nº 121, Vila Eulália. CEP: 56331-100. 
E-mail: Márcia.moreira@univasf.edu, telefone: (87) 98812-9498 
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar: COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e 
independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e 
proteger o bem-estar dos indivíduos que participam de pesquisas científicas. 
Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 
Telefone do Comitê: 87 2101-6896  - E-mail: cep@univasf.edu.br 
 

 

 

mailto:ariela.dias@hotmail.com
mailto:jaciane.campelo@univasf.edu
mailto:Márcia.moreira@univasf.edu
mailto:cep@univasf.edu.br


100 
 

 

APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO 
 
Título da Pesquisa: O gestar e o trabalhar no contexto da agricultura familiar. 

Pesquisadora responsável: Ariela Dias de Freitas Oliveira 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “O GESTAR E O TRABALHAR NO 

CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR”. Sua participação é importante, porém, você não 

deve aceitar participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se tiver 

dúvidas, qualquer pergunta. Neste estudo pretendemos conhecer a realidade de gestantes que trabalham 

na agricultura familiar, entendendo os impactos da gestação no seu dia a dia, principalmente no trabalho 

do campo, para a partir disso, construir uma oficina de gestantes que possa contribuir no esclarecimento 

de dúvidas sobre as mudanças e adaptações impostas pela gestação, além de promover um espaço de troca 

entre conhecimentos científicos e populares. 

Envolvimento na pesquisa: O trabalho será realizado pela pesquisadora Ariela Dias, na casa da senhora, 

com data e horário determinados de acordo com sua disponibilidade. Durante o encontro será aplicado um 

questinário socioeconômico que deverá ser preenchido pela senhora, uma entrevista gravada com ajuda de 

gravador portátil e a observação da sua rotina diária de trabalho agrícola e doméstico, com anotações em 

diário de campo e fotografias. É válido salientar que o questionário, a entrevista e a observação são 

ferramentas necessárias à pesquisa, mas que a sua imagem só será utilizada caso a senhora permita e 

assine o termo de autorização de imagem que está em anexo a esse documento. 

As falas registradas em áudio, serão transcritas na integra para posterior avaliação. Espera-se que essa 

primeira etapa tenha duração mínima de seis horas. O segundo momento acontecerá na UBS Maniço I-A 

nos dias de suas consultas de Pré-natal, onde será construida a oficina de gestantes. Todas as informações 

coletadas são confidenciais, será garantindo o sigilo e o anonimato e sua privacidade será assegurada. Ao 

término da obtenção dos resultados, esse material se manterá em posse da pesquisadora por no mínimo 

cinco anos, salvos em arquivo físico ou digital e os dados só serão utilizados para esta pesquisa. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Riscos, desconfortos e benefícios: A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas e 

não lhe submeter a nenhum risco biológico, físico e/ou psicológico. Mas se por acaso, a pesquisadora 

identificar qualquer possibilidade de dano à senhora, essa irá discutir com os demais membros do estudo, 

medidas de assistência a danos materiais e imateriais e/ou indenização serão tomadas nos termos da Lei, 

de forma gratuita, imediata e integral durante o tempo que for necessário, podendo até causar o 

encerramento da pesquisa após informação o sistema CEP/CONEP. Este estudo lhe oferece o benefício de 

esclarecimento de dúvidas acerca das mudanças e adaptações impostas pela gestação e busca promover 

um espaço de troca de conhecimentos científicos e populares.Indiretamente, espera-se que a pesquisa 

possa estreitar os laços entre funcionários de saúde e população; Através da publicação do trabalho, dá 

visibilidade a importância da mulher na agricultura familiar, que enfrenta as dificuldades diárias para 

garantir o sustento do lar. 

Garantias éticas: Não haverá nenhumadespesa para a senhora durante pesquisa, tão pouco remuneração 

pela sua participação. Porém, lhe é garantido o direito a indenização diante de eventuais danos 

decorrentes da pesquisa. Você tem liberdade de se recusar a participar ou continuar participando em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.  

Confidencialidade: É garantida a manutenção do sigilo e da privacidade das participantes da pesquisa, 

mesmo após o seu término. Somente as pesquisadoras terão conhecimento de sua identidade e nos 

comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados. Na publicação de trabalhos acadêmicos, o 

seu nome será mantido em sigilo, sendo subistituido pelo nome de uma planta nativa da caatinga. As 

fotos, se autorizadas, também contarão com essa identificação ficticia. Fora esses aspectos citados, não 

haverão outras características que a identifique dentro da pesquisa. É garantido ainda que a senhora terá 

acesso aos resultados com as pesquisadoras. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa com as mesmas e para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa. Os contatos estão descritos no final deste termo. Para participar deste estudo, o 

responsável por você deverá autorizar assinando um termo. Caso seu responsável autorize a sua 

participação, mesmo assim, você poderá negar, estando livre para participar ou não. Você e/ou o seu 

responsável poderãodeixar de participar a qualquer momento, sem nenhum problema. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do seu responsável. Este termo 

encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma ficará com o pesquisador responsável e a outra será 

entregue a você.  

Eu,__________________________________________________, ____/____/______(data de 

nascimento), declaro que concordo em participar desse estudo.  
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Juazeiro-BA, ____ de ______________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura da entrevistada 

 

__________________________________ 

Nome do responsável legal 

Polegar direito participante 

__________________________________  

           Assinatura do responsável legal 

 

__________________________________  

Ariela Dias de Freitas Oliveira 

 Pesquisadora                       

 

 

  Polegar direito do responsável legal 

 

Pesquisadora: Ariela Dias de Freitas Oliveira, Rua Getulio Vargas, nº 84, Santo Antonio. CEP: 48903-

070. Juazeiro-BA. E-mail: ariela.dias@hotmail.com , telefone: (74) 99122-5892 / (74) 3611-7249 

Orientadora: Maria Jaciane de Almeida Campelo, Rua Grande Otelo, nº 227, km 2. CEP: 56306-810. 

Petrolina-PE. E-mail: jaciane.campelo@univasf.edu, telefone: (87) 2101-4823 

Co-Orientadora: Márcia Bento Moreira, Rua Santa Inês, nº 121, Vila Eulália. CEP: 56331-100. E-mail: 

Márcia.moreira@univasf.edu, telefone: (87) 98812-9498 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: COMITÊ 

DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e 

independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o bem-

estar dos indivíduos que participam de pesquisas científicas. 

 

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896  - E-mail: cep@univasf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ariela.dias@hotmail.com
mailto:jaciane.campelo@univasf.edu
mailto:Márcia.moreira@univasf.edu
mailto:cep@univasf.edu.br
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) PARA RESPONSÁVEIS LEGAIS DE PARTICIPANTES MENORES 
DE 18 ANOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Título da Pesquisa: O gestar e o trabalhar no contexto da agricultura familiar. 
Pesquisadora responsável: Ariela Dias de Freitas Oliveira 
Para: responsáveis legais de participantes menoores de 18 anos 
 

Natureza da pesquisa: Sua filha/menor sob sua responsabilidade está sendo convida para participar de 

uma pesquisa que tem por objetivo conhecer a realidade de gestantes que trabalham na agricultura 

familiar e entenderos impactos da gestação no seu dia a dia, principalmente no trabalho do campo, para a 

partir disso, construir uma oficina de gestantes que possa contribuir no esclarecimento de suas dúvidas 

sobre as mudanças e adaptações impostas pela gestação, além de promover um espaço de troca entre 

conhecimentos científicos epopulares. A participação dela  será grande importância para o estudo, porém, 

é preciso a sua autorização por escrito, por isso, peço que leia atentamente as informações abaixo e faça, 

se desejar, qualquer pergunta para esclarecimento antes de concordar. 

Envolvimento na pesquisa: O trabalho será realizado pela pesquisadora Ariela Dias, na casa da sua filha, 

com data e horário determinados de acordo com disponibilidade dela. Durante o encontro será aplicado 

um questinário socioeconômico que deverá ser preenchido pela gestante, uma entrevista gravada com 

ajuda de gravador portátil  e a observação da sua rotina diária de trabalho agrícola e doméstico, com 

anotações em diário de campo e fotografias. É válido salientar que o questionário, a entrevista e a 

observação são ferramentas necessárias à pesquisa, mas que asimagens só serão utilizada caso a sua filha 

permita e assine, juntamente com o(a) senhor(a), o termo de autorização de imagem que está em anexo a 

esse documento. As falas registradas em áudio, serão transcritas na integra para posterior avaliação. 

Espera-se que essa primeira etapa tenha duração mínima de seis horas. O segundo momento acontecerá na 

UBS Maniçoba I-A nos dias que ela tiver consultas de Pré-natal, onde será construida a oficina de 

gestantes. Todas as informações coletadas são confidenciais, será garantindo o sigilo e o anonimato e sua 

privacidade serão assegurada. Ao término da obtenção dos resultados, esse material se manterá em posse 

da pesquisadora por no mínimo cinco anos, salvos em arquivo físico ou digital e os dados só serão 

utilizados para esta pesquisa. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional deSaúde. 

Riscos, desconfortos e benefícios: A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas e 

não submeterá sua filha a nenhum risco biológico, físico e/ou psicológico, mas por conter perguntas de 

cunho financeiro e sobre a estrutura física e sanitária da sua residência no questionário, pode gerar 

constrangimento à ela. Não haverá benefícios financeiros para ela, exceto o ressarcimento de despesas 

que possam ocorrer durante a pesquisa como custos de alimentação, transporte e matérias usados no 

estudo. Se por acaso, a pesquisadora identificar qualquer possibilidade de dano à sua filha, será 

discutidocom os  demais membros do estudo, medidas de assistência a danos materiais e imateriais e/ou 

indenização serão tomadas nos termos da Lei, de forma gratuita, imediata e integral durante o tempo que 

for necessário, podendo até causar o encerramento da pesquisa após informação o sistema CEP/CONEP. 

Todo material usado para execução do trabalho e da oficina será financiado pela pesquisadora. O material 

escrito, gravação e registrado por meio de fotos, ficará no computador da pesquisadora afim de evitar 

desvio dos dados sigilosos e/ou uso indevido das imagens para que não haja possíveis constrangimentos à 

menor. Todo material será arquivado por cinco anos e após esse período será destruído e descartado não 

sendo empregado a nenhum outro tipo de trabalho. Este estudo oferece à sua filha o benefício de 

esclarecimento de dúvidas acerca das mudanças e adaptações impostas pela gestação e busca promover 

um espaço de troca de conhecimentos científicos e populares. Indiretamente, espera-se que a pesquisa 

possa estreitar os laços entre funcionários de saúde e população; Através da publicação do trabalho, dá 

visibilidade a importância da mulher na agricultura familiar, que enfrenta as dificuldades diárias para 

garantir o sustento dolar. 

Garantias éticas: Não haverá nenhuma despesa para sua filha durante pesquisa tão pouco remuneração 

pela sua participação, mas caso o envolvimento com o projeto lhe gere alguma despesa, como por 

exemplo alimentação, transporte e materiais, essa será arcada ou reembolsada pela pesquisadora. Além 

disso, é garantido o direito a indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. A menor tem 

liberdade de se recusar a participar ou continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 

prejuízo. 

Confidencialidade: É garantida a manutenção do sigilo e da privacidade das participantes da pesquisa, 

mesmo após o seu término. Somente as pesquisadoras terão conhecimento de sua identidade e nos 

comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados. Na publicação de trabalhos acadêmicos, o 
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nome da sua filha será mantido em sigilo, sendo subistituido pelo nome de uma planta nativa da caatinga. 

As fotos, se autorizadas, também contarão com essa identificação ficticia. Fora esses aspectos citados, não 

haverão outras características que a identifique dentro dapesquisa.É garantido ainda que o(a) senhor(a) e 

sua filha terão acesso aos resultados com as pesquisadoras. Sempre que quiser poderá  pedir mais 

informações sobre a pesquisa com as mesmas e para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa. Os contatos estão descritos no final deste termo. Este documento foi 

elaborado em duas vias de igual teor, que serão assinadas e rubricadas em todas as páginas. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, , responsável legal pela menor 
________________________________________, após ter entendido todas as informações 
descritas anteriormente, autorizo participação dela de forma livre e esclarecida desta pesquisa 
como entrevistada. A nós foi informado e esclarecido pela pesquisadora sobre o estudo e os 
procedimentos nele envolvido. Sendo assim, assino esse documento em duas vias, onde uma 
ficará em minha posse e a outra com a pesquisadora. 
 

                                   Assinatura da entrevistada 
 

 
                                 ______________________________________________ 

                                    Assinatura do responsável legal 

Polegar direito participante 
 
 

                Nome da testemunha (Quando aplicável napesquisa) 
 
 
  

         Assinatura da testemunha (Quando aplicável napesquisa) 
 
 
                               _______________________________________ 

                            Ariela Dias de Freitas Oliveira 
                                          Pesquisadora 
 

Polegar direito do responsável legal  

(Quando aplicável na pesquisa) 
 

Juazeiro-BA, de  ____________ de 2019. 

 
Pesquisadora: Ariela Dias de Freitas Oliveira, Rua Getulio Vargas, nº 84, Santo Antonio. CEP: 48903-
070. Juazeiro-BA. E-mail: ariela.dias@hotmail.com, telefone: (74) 99122-5892 / (74) 3611-7249 
Orientadora: Maria Jaciane de Almeida Campelo, Rua Grande Otelo, nº 227, km 2. CEP: 56306-810. 
Petrolina- PE. E-mail: jaciane.campelo@univasf.edu, telefone: (87) 2101-4823 
Co-Orientadora: Márcia Bento Moreira, Rua Santa Inês, nº 121, Vila Eulália. CEP: 56331-100. E-mail: 
Márcia.moreira@univasf.edu, telefone: (87) 98812-9498 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: COMITÊ DE 
ÉTICA EM PESQUISA –CEP-UNIVASF 
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, de 
caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos que 
participam de pesquisascientíficas. 
Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar Telefone do 
Comitê: 87 2101-6896 - E-mail: cep@univasf.edu.br 

 

 

 

 

mailto:ariela.dias@hotmail.com
mailto:jaciane.campelo@univasf.edu
mailto:MÃ¡rcia.moreira@univasf.edu
mailto:cep@univasf.edu.br
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 APÊNDICE D – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

O GESTAR E O TRABALHAR NO CONTEXTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR  

 

Pesquisara: Ariela Dias de Freitas Oliveira 

 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1. Por que a senhora trabalha com agricultura familiar? 

2. Como era sua rotina de trabalho antes de engravidar? 

3. E agora que está gestante, mudou alguma coisa? O que? 

4. A gravidez dificulta realizar suas atividades no campo? Em que? 

5. E para realizar as atividades domésticas? Em que? 

6. Como a senhora faz para tentar adaptar sua rotina ao seu novo corpo? 

7. Alguém orientou a senhora sobre como minimizar os impactos 

causados pela gravidez no seu dia a dia? Quem? Como? 

8. Está conseguindo fazer o pré-natal de forma correta? Ir a todas 

as consulta e realizar todos os exames solicitados? Se não, 

porque? 

9. Como a senhora acha que ficará sua rotina diária (trabalho no 

campo,afazeres domésticos,  lazer,  relacionamento familiar) com 

a chegada do bebê? 

10. Pretende continuar contribuindo com renda da familia após o 

nascimento do bebê? Como? 

11. Como é sua relação familiar (marido, filhos)? 

 

 

 
Juazeiro-BA, de de 2019. 
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APÊNDICE E – QUESTINÁRIO SOCIOECONÔMICO 
O GESTAR E O TRABALHAR NO CONTEXTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR  

 

Pesquisara: Ariela Dias de Freitas Oliveira 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO 
PREZADA PARTICIPANTE, ESTE QUESTIONÁRIO TEM COMO OBJETIVO CONHECER O PERFIL SOCIOECONÔMICO 

DAS GESTANTES QUE TRABALHAM COM AGRICULTURA FAMILIAR E SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE 

PRÉ-NATAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANIÇOBA I-A. COM AS INFROMAÇÕES PRETENDE-SE 
DESENVOLVER UMA OFICINA VOLTADA ÀS GRÁVIDAS QUE ATUAM NO CAMPO PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES IDENTIFICADAS DURANTE A PESQUISA. DESDE J Á, AGRADEÇO SUA VALIOSA COLABORAÇÃO. 

 

Perfil da entrevistada 
DADOS PESSOAIS 

Nome Idade 

Estado civil 

 

(   ) Solteira 

(   ) Casada 

(   ) União estável 

(   ) Divorciada 

(   ) Viúva    

 

Cor/etnia 

 

(   ) Branca 

(   ) Parda 

(   ) Negra 

(   ) Amarela (oriental) 

(  ) Vermelha (indígena) 

(  ) Prefiro não declarar 

 

Naturalidade 

 

(  ) Brasileira 

(  ) Estrangeira 

 

 Qual país?   

____________________ 

 

Cidade onde nasceu 

 

________________________ 

Nível de escolaridade 

 

(  )  Sem escolaridade 

(  )  Ensino fundamental incompleto  (1º GRAU)  

(  )  Ensino fundamental completo (1º GRAU)  

(  )  Ensino médio incompleto (2º GRA) 

(  )  Ensino médio completo (2º GRA) 

(  )  Superior incompleto 

(  )  Superior completo 

(  ) Mestrado ou doutorado 

(  ) Não sei informar 

Nível de escolaridade da sua mãe 

 

(  )  Sem escolaridade 

(  )  Ensino fundamental incompleto  (1º GRAU)  

(  )  Ensino fundamental completo (1º GRAU)  

(  )  Ensino médio incompleto (2º GRA) 

(  )  Ensino médio completo (2º GRA) 

(  )  Superior incompleto 

(  )  Superior completo 

(  ) Mestrado ou doutorado 

(  ) Não sei informar 

 

Nível de escolaridade do seu pai 

 

(  )  Sem escolaridade 

(  )  Ensino fundamental incompleto  (1º GRAU)  

(  )  Ensino fundamental completo (1º GRAU)  

(  )  Ensino médio incompleto (2º GRA) 

(  )  Ensino médio completo (2º GRA) 

(  )  Superior incompleto 

(  )  Superior completo 

(  ) Mestrado ou doutorado 

(  ) Não sei informar 

Religião 

 

(  ) Católica 

(  ) Evangélica 

(  ) Espírita 

(  ) Umbanda  

(  ) Candomblé 

(  ) Sem religião 

(  ) Outra 

 

Qual? 

_____________ 

 

Participa de algum 

programa de benefício do 

governo? 

(  ) Sim 

(  ) não 

Quais? 
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Qual a renda familiar? 

 

(  ) Menos de 1 salário mínimo (menos de R$ 954,00) 

(  ) Até 1 salário mínimo (até R$ 954,00) 

(  ) De 2 a 3 salários mínimos ( até R$ 2.862,00) 

(  ) De 3 a 5 salários mínimos (de  R$ 2.862,00 até R$ 4.770,00) 

(  ) De 5 a 8 salários mínimos (de  R$ 4.770,00 até R$ 7.632,00) 

(  ) Superior a 8 salários mínimos (acima de R$ 7.632,00) 

Quantos filhos nascidos vivos 

você teve no total? 

 

(  ) Nenhum 

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) 3 

(  ) Mais 

Quantos no total? _______ 

FAMÍLIA E MORADIA 

A casa que reside é: 

 

(  ) Própria quitada 

(  ) Própria em 

pagamento 

(  ) Emprestada 

(  ) Alugada 

Quantas pessoas moram na casa? 

 

__________________________ 

Com quem você mora? 

(mais de uma opção poderá ser 

marcada) 

 

(  ) Pai 

(  ) Mãe 

(  ) Esposo 

(  ) Filhos 

(  ) Sogra 

(  ) Sogro 

(  ) Parentes 

(  ) Amigos 

(  ) Empregados 

(  ) Sozinha 

 

Tipo de casa em que a 

família vive? 

 

(  ) Casa alvenaria 

(  ) Casa taipa 

(  ) Cômodo 

(  ) Barraco 

(  ) casa de madeira 

aproveitada 

(  ) Outro  

Qual? 

 

___________________ 

 

Quantos cômodos têm a casa? 

 

_________________ 

Sua família é beneficiada pelo projeto de 

irrigação? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Na casa tem sanitário? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

O sanitário é dentro da 

casa? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Qual o destino do 

lixo? 

 

(  ) Quintal      

(  ) Buraco  

(  ) Aterro  

(  ) Céu aberto 

(  ) Outros   

 Qual o principal destino 

do esgoto do seu 

domicilio? 

 

(  ) Rede coletora     

(  ) Fossa séptica 

(  ) Fossa rudimentar 

(  ) Céu aberto 

(  )  Rio/ riacho 

Possui Água encanada? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Existe coleta de lixo na 

comunidade? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Qual a forma de captação de 

água? 

 

(  ) Cisterna 

(  )  Poço Tubular 

(  )  Fonte 

(  )  Rio/Riacho 

(  )  Poço Artesiano  

(  )  Outro 

Qual? 

_________________ 

 

Qual o tratamento da agua? 

 

(  )  Nenhum 

(  )   Ferve 

(  )  Filtra 

(  )  Químico    

 

 

Quem mais contribui para renda familiar? 

(mais de uma opção poderá ser marcada) 

 

(  ) Pai 

(  ) Mãe 

(  ) Esposo 

(  ) Filhos 

(  ) Sogra 

(  ) Sogro 

(  ) Parentes 

(  ) Amigos 

(  ) Empregados 

(  ) Ninguém 
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ROTINA DE TRABALHO 

Sempre trabalhou com agricultura 

familiar? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se informou que não, qual atividades desenvolvia antes? 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Há quanto tempo trabalha 

com agricultura familiar? 

____________________ 

 

Quantas horas trabalha por 

dia? 

_________ 

Existe dia de folga? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Quando? 

_____________________ 

 

Pensa em mudar de 

profissão? 

 

(  ) Sim 

(  )Não 

Se sim, para qual? 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

 

Porque? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

Com quais cultivos e/ou criações trabalha? 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

SOCIAL 

Qual o tipo de organização que existe 

na comunidade? 

 

(  ) Associação              

(  ) Cooperativa            

(  ) Grupo de mulheres  

(  ) Grupo de Jovens     

(  ) Grupo de trabalho   

(  ) Grupo religioso        

(  ) Sindicato 

(  ) Nenhum                            

(  ) Outros _____________ 

 

Você participa de algum 

desses grupos? 

 

(  ) Sim 

(  )Não 

 

Qual? 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

Essasorganizações promovem alguma ação 

voltada para gestantes? 

 

(  ) Sim 

(  )Não 

 

Qual? 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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APÊNDICE F – DIÁRIO DE CAMPO 

O GESTAR E O TRABALHAR NO CONTEXTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR  

 

Pesquisara: Ariela Dias de Freitas Oliveira 

 
 

DIÁRIO DE CAMPO 

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS 

 
 

01. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante o trabalho; 

02. Vestimenta utilizada durante o trabalho; 

03. Exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho e 

fora dele; 

04. Ingestão de líquidos e alimentação durante o trabalho e fora dele; 

05. Ergonomia para executar atividades cotidianas; 

06. Convivência familiar;
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APÊNDICE G - TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM 
 
Eu, _______________________________________________________(nome 

completo),___________________(nacionalidade),____________(estado civil), 

agricultora, inscrita no CPF sob o nº_______________________________e RG sob 

o nº__________________________________, residente e domiciliada 

na__________________________________________________________________

__________________________________________________________. Pelo 

presente instrumento autorizo a pesquisadora Ariela Dias de Freitas Oliveira a 

divulgar, na íntegra ou em parte, a minha imagem (fotografia) obtida durante a 

execução da pesquisa “O gestar e o trabalhar no contexto da agricultura 

familiar”, a qual colaboro voluntariamente como participante entrevistada, para fins 

acadêmicos, educativos, informativos, técnicos e culturais, sem que isso cause 

nenhum prejuízo a ela. 

Sendo assim, autorizo, de livre e espontânea vontade, a cessão dos direitos de 

veiculação das imagens que estão em posse da pesquisadora, tenho ciência que não 

receberei nenhum tipo de remuneração por isso e afirmo que não haverá nenhuma 

reclamação de direitos referentes ao uso de minha imagem. 

É válido ressaltar que a pesquisadora me assegura a escolha das imagens que 

poderão ser divulgadas, bem como garante o anonimato da minha identidade. 

Garante também que todas as imagens serão arquivadas juntamente com os demais 

dados obtidos na pesquisa em meio físico e digital e por igual período, sendo 

descartados caso eu desista de colaborar com o trabalho. Diante disso, assino a 

presente autorização em duas vias, onde uma ficará comigo e outra em posse da 

pesquisadora. 

 

Juazeiro-BA, _______ de ___________________ de 2019 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura da participante 
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APÊNDICE H – ARTIGO SUBMETIDO À RESVISTA CUIDADO É FUNDAMENTAL 
 
 

 
PRÉ-NATAL NA ZONA RURAL: PERFIL DE GESTANTES ATENDIDAS NA 

CONSULTA DE ENFERMAGEM NO NORTE BAIANO 

PRENATAL CARE IN THE RURAL AREA: PREGNANT WOMEN PROFILE 

ATTENDED AT THE NURSING CONSULTATION IN NORTHERN BAHIA 

 

PRENATAL EM LA ZONA RURAL: PERFIL DE GESTANTES ATENDIDAS EM LA 

CONSULTA DE ENFERMERÍAN EM EL NORTE DE BAHÍA 

 

RESUMO 

Objetivo: Traçar o perfil sócio-econômico e obstétrico das grávidas atendidas nas 

consultas de enfermagem no distrito de Maniçoba pertencente a Juazeiro-BA. 

Método: Trabalho com abordagem quantitativa, de natureza exploratória e descritiva 

a partir de análise documental retrospectiva em 61 fichas de pré-natal no período de 

junho de 2018 a janeiro de 2019. Resultados: O perfil mostrou que  grande parte 

das gestantes são primigestas (49%), trabalhadoras rurais (40,98%), católicas 

(18%), estão dentro da faixa etária de baixo risco para gestar (47,5%), moram com 

seus companheiros (46%), não concluiram o ensino médio (56%) e a maioria não 

declarou da cor da pele (82%). Conclusão: A partir dessa compreensão dos dados 

foi possível identificar fatores de risco durante o período gravídico-puerperal, 

promover práticas assistenciais e de educação popular em saúde na perspectiva de 

atenção as necessidades das gestantes. 

 

DESCRITORES: Gravidez; Agricultura; pré-natal; Enfermagem obstétrica; Perfil de 

saúde. 

 

ABSTRACT 

Objective: To describe the socioeconomic and obstetric profile of the pregnant 

women attending the nursing consultations in the district of Maniçoba belonging to 

Juazeiro-BA. Methods: Work with a quantitative approach, exploratory and 

descriptive in nature, based on retrospective documentary analysis of 61 prenatal 

records from June 2018 to January 2019. Results: The profile showed that most of 
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the pregnant women are primigravida (49%), rural workers (40,98%), catholic (18%), 

are within the age group of low risk to gesta (47,5%), live with their (46%), did not 

complete high school (56%) and most did not declare their skin color (82%). 

Conclusion: Based on this understanding of the data, risk factors can be identified 

during the pregnancy-puerperal period and health and welfare practices that meet the 

needs of pregnant women can be promoted. 

 

Descriptors: Pregnancy; Agriculture; prenatal; Obstetric nursing; Health profile. 

 

RESUMEN 

Objetivo: Trazar el perfil socioeconómico y obstétrico de las embarazadas atendidas 

en las consultas de enfermería en el distrito de Maniçoba perteneciente a Juazeiro-

BA. Metodo: Trabajo con abordaje cuantitativo, de naturaleza exploratoria y 

descriptiva a partir de análisis documental retrospectivo en 61 fichas de prenatal en 

el período de junio de 2018 a enero de 2019. Resultados: El perfil mostró que gran 

parte de las gestantes son primigestas (49%), trabajadoras rurales (40,98%), 

católicas (18%), están dentro del grupo de edad de bajo riesgo para gestar (47,5%), 

viven con sus hijos (46%), no concluyeron la enseñanza media (56%) y la mayoría 

no declaró del color de la piel (82%). Conclusión: A partir de esa comprensión de 

los datos se pueden identificar factores de riesgo durante el período gravídico-

puerperal y promover prácticas asistenciales y de educación popular en salud que 

atiendan las necesidades de las gestantes. 

 

Descriptores: Embarazo; La agricultura; Atención prenatal; Enfermería obstétrica; 

Perfil de salud. 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

Dentre as atividades trabalhistas, a agricultura, é sem dúvidas, um dos 

empregos mais antigos e mais importantes desempenhados pelo ser humano, pois 

além de alimentar as famílias, move a economia de nações.¹ Com o avanço da 

agricultura familiar e a ascendente inserção feminina no mercado de trabalho rural, 

as mulheres do campo assumem papel cada vez mais relevante, ao tempo que 
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contribuem significativamente para o crescimento financeiro de várias regiões do 

país, favorecendo a economia nacional.² 

No Submédio São Francisco do Nordeste brasileiro, mais precisamente nos 

municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-PE, os investimentos na agricultura irrigada 

levam a água do Velho Chico aos terrenos áridos e secos, transformando a 

paisagem do sertão nordestino, fazendo da região uma das mais importantes na 

produção de frutas e hortaliças.³ Seguindo a tendência nacional, as cidades 

apresentam uma forte representatividade no contexto da agricultura familiar, 

entendida como sendo aquelapraticadabasicamente por membros de uma família, 

podendo haver um pequeno número de operários contratados na sua composição, 

desenvolvida em uma pequena área, onde podem ser contempladas diversas 

culturas e criação de animais que servem tanto para o consumo da família como 

para comercialização.4 

É notório que pessoas que exercem o serviço agrário estão mais suceptíveis 

a condições trabalho insalubres e mais penosas, e que são inerentes à profissão, 

uma vez que  constantemente são expostos a fortes temperaturas, animais 

peçonhentos, agentes químicos, condições geográficas desfavoráveis dos postos de 

trabalho além de exigir força bruta para executar boa parte das atividades diárias.5 

A autora ainda afirma que tais fatores podem gerar uma série de agravos à 

saúde de homens e mulheres que trabalham no campo, principalmente quando 

esses apresentam condições de saúde específicas, como a gestação por exemplo. 

O corpo da mulher grávida sobre mudanças psicológicas e físicas, corporais e 

hormonais que fazem com que sua rotina precise ser revista, entretanto, quando se 

trata de uma gestação de risco habitual não há necessidade de grandes 

intervenções. 

Partindo do pressuposto que a Unidade Básica de Saúde (UBS) tem o papel 

de acolher e assistir a gestante de forma integral durante a realização do pré-natal, 

entende-se que os profissionais ali atuantes são os maiores responsáveis na 

promoção de educação em saúde e avaliação de situações de risco para assegurar 

uma gestação saudável, gerando o bem-estar materno-fetal. Com tudo, para realizar 

atividades intervencionistas e prestar um atendimento de qualidade, voltado às 

necessidades reais dessas mulheres, é imprescindível uma avaliação acurada dos 

seus fatores sócio-demográficos e obstétricos através de estudos epidemiológicos 

para direcionar os cuidados em saúde. 6,7 



113 
 

 

Compreendendo as especificidades do trabalho do campo, a peculiaridade da 

natureza feminina e a escassez de trabalhos voltados para a saúde da mulher 

agricultora, em especial no período gravídico-puerperal, se faz urgente a realização 

de pesquisas com tal enfoque a fim de estimular a elaboração de políticas públicas 

voltadas para esse grupo, além de servir de subsidio para os profissionais da 

atenção básica no direcionamento de suas ações durante o pré-natal. 

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo traçar o perfil sócio-

econômico e obstétrico das mulheres grávidas atendidas nas consultas de 

enfermagem da UBS Jardilina Alves dos Santos, também conhecida como Maniçoba 

I, localizada no distrito de Maniçoba pertencente ao município de Juazeiro-BA. 

 

MÉTODO 

 

Área de estudo 

O trabalho foi desenvolvido no Projeto de irrigação Maniçoba, situado há 36 

km de sede Juazeiro, cidade baiana localizada no Submédio São Francisco e que 

tem sua economia baseada na agricultura irrigada. A coleta de dados se deu em 61 

fichas, quantitativo total de gestantes atendidas na unidade no período de junho de 

2018 a janeiro de 2019, por meio de um formulário semi-estruturado que teve como 

base as variáveis contempladas nas fichas de pré-natal. Entretanto, para as 

variáveis que encontravam-se sem preenchimento na ficha de pré-natal foram criada 

uma alternativa nomeada “não informado” para que a mesma pudesse ser tabulada 

juntamente com os outros dados, configurando uma nova categoria. 

Trata-se de um trabalho com abordagem quantitativa, de natureza 

exploratória e descritiva a partir de análise documental retrospectiva das fichas 

oficiais de atendimento de enfermagem nas consultas de pré-natal da UBS 

Maniçoba I, no estado da Bahia. 

Quando se desenvolve um estudo epidemiológico, o método quantitativo é 

amplamente usado, pois permite traçar relações entre as variáveis analisadas a fim 

de investigar as etiologias e os efeitos de dado fenômeno por meio da exploração e 

descrição fatores causais.8 

Segundo Gil9  a estratégia metodológica exploratória enriquece do trabalho 

por ter funçãodegerarmaiorintimidadecomoproblemaemquestãoetorná-loexplícito ou 
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construir hipóteses sobre esse, levando o observador à descoberta de enfoques e 

novas percepções e terminologias, contribuindo para que seu próprio modo de 

pensar seja modificado. 

Compreendendo que a técnica descritiva narra sobre uma dada situação, 

essa também é de fundamental relevância para o entendimento dos fenômenos 

dentro das investigações epidemiológicas, uma vez que pode informar a distribuição 

do evento dentro dos limites de uma dada população.10 Completando os recursos 

investigativos do estudo, a análise documental é a fonte mais adequada para realizar 

a coleta de dados, já que os documentos são preenchidos no momento em que o 

fenômeno ou situação está ocorrendo dentro do grupo estudado.11 

 O tratamento dos elementos do formulário foram tabulados com auxilio do 

programa de computador software Microsoft Excel 2007/2010 e analisados de 

maneira estatística descritiva e os valores absolutos e percentuais de cada variável 

com relevância para a pesquisa foi expresso forma de tabelas e posteriormente 

interpretados e discutidos bom base na literatura atual. 

É válido ressaltar que o estudo foi realizado dentro dos preceitos éticos da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que consiste em diretrizes e 

normas que regulam as pesquisas com os seres humanos.12 O contato com as 

fichas só ocorreu após a autorização por escrito da secretária de saúde municipal e 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa- CEP da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF (Nº do parecer: 3.112.222). 

 

RESULTADOS  

 

Por meio de avaliação documental nos prontuários das gestantes atendidas 

no programa de pré-natal da Unidade Básica de Saúde Maniçoba I, foi traçado um 

perfil das usuárias. Entretanto, é importante salientar que devido ao preenchimento 

incompleto das fichas cadastrais dessas mulheres por parte dos profissionais, alguns 

dados foram suprimidos não representando com total fidelidade a realidade das 

grávidas. 

Por meio do perfil socioeconômico e obstétrico é possível compreender as 

particularidades dos membros inseridos nesse território, conhecer os riscos que 
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possam estar expostas, para a partir disso direcionar ações de promoção a saúde 

que minimizem os indicadores de agravos, além de auxiliar a equipe de saúde da 

família a pensar em atividades integrativas de cuidado durante o período gravídico-

puerperal. 

 Foram analisados todos os prontuários das gestantes atendidas na referida 

unidade saúde, um total de 61 documentos. Abaixo estão elencadas as 

características presentes na ficha de atendimento pré-natal, variáveis relevantes e 

que os profissionais de saúde devem atentar-se durante as consultas. É válido 

salientar que a nomeação das variáveis estão expressas de maneira idêntica ao 

prontuário, são elas: faixa etária, estado civil, cor dapele, escolaridade, profissão e 

religião. 

 A primeira característica analizada foi a profissão, isso porque durante a 

elaboração do trabalho surgiu a hipótese empírica pelas pesquisadoras, de que a 

maioria das gestantes teriam ocupações ligadas ao meio agrícola, uma vez que o 

distrito tem nesse setor a base sua economia. A Figura 1 demonstra que tal 

suposição é autêntica, pois 25 (42%) gestantes são trabalhadoras rurais, entretanto 

esse número pode ser maior quando investigadas as 29 mulheres que não 

declararam sua atividade remunerada (47%). Apenas uma gestante trabalha como 

assistente administrativo (1%) e seis (10%) apenas estudam e não exercem 

atividade remunerada 

 

 Figura 1 - Visão do perfil profissional das gestantes atendidas na UBS Maniçoba I, 

Juazeiro, BA, Brasil (2019) 
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Fonte: Pesquisa direta da autora em prontuários da UBS Maniçoba I. 

 

 Os demais dados encontrados pela pesquisa estão consolidados e 

demonstrados na Tabela 1 em valores absolutos (N) e percentuais (%). 

 

Tabela 1: Perfil socioeconômico das gestantes atendidas na UBS Maniçoba I, 

Juazeiro, BA, Brasil (2019) 

VARIÁVEIS N % 

Idade (anos) 

<18 

18 – 25 

26 – 30 

31 – 35 

>35 

 

Estado civil 

Casada 

União estável 

Solteira 

Não informado 

 

Escolaridade 

Não alfabetizada 

Fundamental incompleto 

Fundamental completo 

Médio incompleto 

Médio completo 

Superior incompleto 

Não informado 

 

Cor da pele 

Parda 

Branca 

 

10 

29 

9 

10 

3 

 

 

23 

28 

6 

4 

 

 

1 

7 

16 

8 

20 

2 

7 

 

 

7 

4 

 

16 

48 

15 

16 

5 

 

 

38 

46 

10 

6 

 

 

2 

11 

26 

13 

33 

3 

12 

 

 

11 

7 
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Não informado 

 

Religião 

Católica 

Evangélica 

Não informado 

50 

 

 

11 

4 

46 

82 

 

 

18 

7 

75 

Fonte: Pesquisa direta da autora em prontuários da UBS Maniçoba I. 

 

A faixa etária é um elemento de extrema relevância para o acompanhamento 

pré-natal devido ao risco evidenciado pela ciência em adolescentes e mulheres com 

idade superior a 35anos. Na Tabela 1 , fica evidente que 29 mulheres (48%) das 

gestantes atendidas na UBS Maniçoba está dentro da faixa etária aconselhada pelos 

médicos como a mais favorável desenvolver uma gestação, entre os 20 e 30 anos.13 

Evidenciou-se uma prevalência de grávidas que mantêm um relacionamento 

estável com o pai da criança, ou seja, moram junto com seus companheiros, 28 

(46%), deixando as que são legalmente casadas em segundo lugar, 23 (38%). No 

tocante da escolaridade das gestantes, pode-se notar que essa é relativamente 

baixa, pois 32 (53%) dessas não concluíram o ensino médio, isso configura outro 

fator de risco entre gestantes, uma vez que pode influenciar de forma direta na 

compreensão das informações transmitidas durante o pré-natal refletindo numa 

manutenção inadequada da gravidez. 

As variáveis “cor da pele” e religião foram as que menos tiveram algum campo 

sinalizado. Dentre as poucas gestantes que tiveram seus prontuários corretamente 

preenchidos, houve a discreta predominância da cor parda, sete (11%), sobre a 

branca, quatro (7%). Algo curioso é que nenhuma outra cor de pele foi 

autodeclarada nas fichas apesar de haver as opções negra e indígena. Sobre o dado 

“religião”, cerca de 46 das fichas (75%) não possuíam tal informação sobre o tema, o 

que poderia demonstrar alguns comportamentos sociais e culturais dessas 

mulheres. Entretanto, houve a prevalência da religião católica, 11 (18%), sobre a 

evangélica, quatro (7%) dentre os prontuários preenchidos. 

Quando ao perfil obstétrico foram analisadas as variáveis relacionadas ao 

número de gestações, existência prévia de aborto e quantidade de abortamentos 

ocorridos. Na Tabela 2, pode-se observar  que no momento  da pesquisa a 

maioria(49%) das gestantes encontravam-se na sua primeira gestação, ou seja, são 
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primigestas, seguida das secundigestas(23%) e posteriormente das multigestas 

(20%). 

Dentre as gestantes investigadas (18%) afirmaram ter sofrido alguma perda 

fetal, três mulheres abortaram uma (27%) única vez, seis delas passaram por esse 

processo duas vezes (55%) e as outras duas grávidas tiveram três abortos (18%). 

 

Tabela 2: Perfil obstétrico das gestantes atendidas na UBS Maniçoba I, Juazeiro, 

BA, Brasil (2019) 

VARIÁVEIS N % 

Nº de gestações 

Primigesta 

Secundigesta 

Tercigesta 

Multigesta 

 

Abortos prévios 

Sim 

Não 

 

Nº de abortos prévios 

Um 

Dois 

Três 

 

30 

14 

5 

12 

 

 

11 

50 

 

 

3 

6 

2 

 

49 

23 

8 

20 

 

 

18 

82 

 

 

27 

55 

18 

Fonte: Pesquisa direta da autora em prontuários da UBS Maniçoba I. 

 

 

DISCUSSÃO  

 

Pelo exposto, nota-se que a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a porta 

de entrada dos usuários aos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), portanto, é de competência das equipes de saúde ali atuantes intervir nos 

fatores de risco que a população está exposta, fazendo-a de forma integral, 

contínua e de qualidade.14 

O fato da mulher residir na zona rural propicia a sua inserção no mercado de 
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trabalho agrícola, como ficou elucidado pela pesquisa. Com isso, pode-se inferir 

que a renda familiar dessas grávidas é de baixo poder econômico, e associado a 

isso existe o desgaste físico do trabalho campo, o que configura um fatores de 

risco, uma vez que predispõe o aparecimento de complicações durante agravidez, 

abortamentos, a terem filhos com baixo peso ou prematuros.15 

Aliado a esses fatores, o ato da mulher retornar ao trabalho é tido como uma 

das razões para o desmame precoce dos lactentes, pois a licença maternidade em 

geral é concedida por quatro meses e as técnicas de ordenha e armazenamento do 

leite materno não são amplamente difundidas e ensinadas às mães que trabalham 

no campo.16 

Dentro dessa pesquisa ficou evidente a maioria das gestantes estão na faixa 

etária considerada de menor risco gestacional, entre 18 e 35 anos de idade17, 

entretanto, um dado bastante relevante e alarmante foi evidenciado, o número de 

casos de gravidez na adolescência. Segundo Lizarelli et al.18 quando a mulher 

engravida nessa fase da vida, uma série de processos mórbidos podem ser 

desencadeados de forma que venha prejudicar tanto a saúde materna quanto a fetal, 

como por exemplo trabalho parto pré-maturo, aumento da frequência de pré-

eclâmpsia, partos cesáreos ou a fórceps. 

Sobre o estado civil das participantes, a maioria das grávidas apresenta um 

laço afetivo com seus companheiros e com eles dividem os saberes e 

responsabilidades atrelados a gestação. Por essa razão é fundamental o 

acompanhamento pré-natal feito com o casal, valorizando não apenas as falas da 

mulher, mas também as opiniões do pai, uma vez que ambos exercem papel 

importante no cuidado a criança.19 

Entretanto, para Silva20 o fato da gestante apenas residir com o companheiro, 

configurando uma união instável, representa um fator de insegurança para a mãe, 

pois na maioria dos casos esse vínculo se deu há no máximo 2 anos antes da 

concepção e que em seus estudos, a união consensual  apresentou significativa 

relação com o nascimento pré-termo. 

No que tange sobre a cor da pele das participantes, acredita-se que a falha no 

preenchimento das fichas de pré-natal interferiram na representação real da etnia 

das participantes.  Segundo estudos de Leal et al.21 sobre a iniquidade racial na 

assistênciapré-natal e ao parto, mostra que nas regiões Norte e Nordeste existe um 
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maior número de casos de gravidez na adolescência, menor escolaridade e baixo 

nível social, com predominância de mulheres negras dentro desse padrão. Às 

gestantes de pele mais escura, pretas ou pardas, quando comparada as brancas, 

coube um pré-natal inadequado, ausência de acompanhante na maternidade, 

peregrinação por maternidades para receber assistência, menos orientações sobre 

gravidez e trabalho de parto e menor acesso a partos cesarianos ou anestesia local 

durante a realização de episiotomia. Esse estudo retirou seus dados da pesquisa 

Nascer no Brasil: Pesquisa Nacional sobre Parto e Nascimento realizado entre os 

anos de 2011 e2012 e mostra o reflexo das desigualdades sociais do país. 

A respeito do nível de instrução  das gestantes, esse também influencia 

diretamente no planejamento da gravidez. Quanto mais baixa a escolaridade da 

mulher e do casal, maior a probabilidade de uma gravidez precoce ou não planejada 

devido à falta de conhecimento sobre métodos contraceptivos, sexualidade e 

fisiologia do seu próprio corpo, deixando sua saúde reprodutiva mais vulnerável.22 

Além desses fatores supracitados Franca et al.23 demonstra em seu estudo, que 

mulheres com baixo grau de instrução tem uma tendência maior em interromper o 

aleitamento materno nos primeiros quatro a seis meses de vida,o que influencia 

diretamente no crescimento adequado da criança e na formação do seu 

sistemaimunológico. 

Outro dado que não está representado com fidelidade é a variável religião das 

gestantes, todavia configura uma importante variável. Ribeiro24 afirma que as 

crenças religiosas podem interferirno comportamento sexual dessa mulheres 

(múltiplos parceiros ou não), uso de contraceptivos como a camisinha ou os 

anticoncepcionais hormonais ou até mesmo na prática de manobras abortivas e que 

tais fatores estão intimamente relacionados ao planejamento e aceitação da 

gravidez. 

No tocante da avaliação obstétrica o perfil mostrou uma prevalência de 

primigestas e de mulheres que não tiveram histórico de abortos prévios, porém entre 

as que já sofram perda fetal, a maioria referiu que o acontecimento foi recorrente, o 

que configura um fator de risco para baixo peso ao nascer.25,26 Geralmente o mundo 

das mães de primeira viagem é cheio de sonhos, desejos e romantização dessa fase 

tão especial na vida da mulher, contudo ele também vem acompanhado de muita 

ansiedade, insegurança e medos. As mudanças corporais assustam, as dores 
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frequentes, a respiração ofegante, as noites mal dormidas e temor pelo momento 

mas dolorido e também mais gratificante da gravidez, o parto.27 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após a análise das variáves num cenário interpretativo dos dados, nota-se 

que mesmo havendo lacunas nas informações devido a preenchimento incompleto 

das fichas cadastrais das gestantes atendidas na Unidade Básica de Saúde (USB) 

Maniçoba I, foi possível conhecer algumas características gerais das pacientes 

acompanhadas pelo programa de Pré-natal da unidade. 

Pode-se inferir que essas mulheres possuem um perfil jovem, pardas, de 

baixa escolaridade, católicas, que vivem em união consensual, exercem atividades 

agrícolas, a maioria em sua primeira gestação e sem histórico abortivo prévio. 

Baseando-se nesses resultados foi possível identificar fatores de risco no período 

gestacional como baixa renda, enfraquecimento do nível de instrução e o trabalho no 

campo, uma vez que essas podem favorecer para o surgimento de intercorrências 

gestacionais, ao acesso aos serviços de saúde e principalmente à informações 

apropriadas sobre o período gravídico-puerperal. 

A relevância de conhecer o perfil gestacional de uma dada população se dá 

pela sua contribuição na elaboração de atividades assistenciais e de educação 

popular em saúde, individuais ou coletivas, voltadas para as necessidades reais do 

público-alvo, preconizando as ações preventivas de agravos à saúde materno-fetal, 

o que favorece a qualidade de vida durante a gravidez e puerpério. 

Por fim, compreende-se que as gestantes estudas possuem singularidades 

que precisam ser evidenciadas durante as consultas de pré-natal, por isso é 

necessário o preenchimento completo e adequado tanto da ficha cadastral, quanto 

do cartão da gestante, pois esses configuram um instrumento acurado para a 

identificação de fatores socio-econômicos que interferem de maneira direta ou 

indireta nas vidas das mulheres, principalmente durante a gestação. 
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