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 O COTIDIANO DO TRABALHO NA SAÚDE 

DE MULHERES ASSENTADAS  

O objeto de estudo será os impactos do trabalho na saúde da 

mulher. 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Como metodologia será utilizado amplo material 

bibliográfico, aplicação de questionários, levantamento de 

dados, por meio de dados quantitativo e qualitativo, entrevistas 

domiciliares, pesquisas em campo.  

Ainda é bastante prematuro falar em conclusão, pois no 

presente momento está realizando-se o trabalho com as 

reflexões in loco de vários projetos de extensão em relação a 

bibliografia estudada. A pesquisa tem caráter exploratório, o 

interesse é aprofundar os estudos para entender e 

compreender a mulher assentada e seu papel na sociedade 

brasileira. Há mais questionamentos que respostas: porque as 

mulheres deste assentamento não reconhecerem seus 

afazeres domésticos como trabalho? O que elas 

compreendem como trabalho? Como ingressaram nos 

movimentos sociais de luta pela terra? Como elas conciliam 

o cotidiano aos cuidados com a sua saúde?  

OBJETO 

INTRODUÇÃO 

 O presente artigo apresenta reflexões a partir das experiências 

adquiridas dentro do PET (Programa de Educação Tutorial), 

com o projeto de pesquisa “Aproximações entre as políticas 

públicas de saúde e a população do campo”; com o projeto de 

extensão “O direito a saúde das famílias assentadas”; e com o 

projeto de ensino “A Política de Saúde para a população do 

campo. Todos realizados in loco em um assentamento da região 

do Pontal do Triângulo Mineiro junto com alunas do curso de 

Serviço Social da Universidade Federal de Uberlândia 

(Faculdade de Ciências Integradas do Pontal) e outros cursos, 

como química e ciências biológicas em ações interdisciplinares. 

Por ser integrante do PET e dos projetos acima citados, são 

realizadas visitas quinzenalmente no assentamento há mais de 

um ano, buscando desenvolver habilidades, por meio do contato 

e da troca de conhecimentos entre a comunidade e a 

universidade. Os projetos tratam do tema saúde em rodas de 

conversa e saberes que enriquecem esta troca de experiências. O 

curso de Serviço Social que trabalha intervindo na realidade 

social, no enfrentamento das expressões da questão social, tem 

uma atuação direta junto aos projetos que buscam pesquisar e 

indagar questões que se interrelacionam à sociedade, 

principalmente nas questões que envolvem os direitos do 

cidadão, mais especificamente neste caso, os direitos das 

mulheres assentadas.  
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Será realizada uma pesquisa de campo mais centralizada às 

mulheres, levantando os impactos do cotidiano formado dentro 

do senso comum e imposto por um capitalismo que mesmo 

“aceitando” a busca do espaço feminino, impõe uma exploração 

seguida de desigualdade com relação a salários e funções, 

dentro de uma estrutura produtiva. O objetivo também será 

entender melhor o papel das mulheres dentro do assentamento, 

partindo da analise do cotidiano. 
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