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RESUMO 

 

Os idosos como sujeitos de direitos e enquanto pertencentes a um grupo crescente da 
população brasileira estão na pauta de importantes discussões na agenda das políticas no 
Brasil. A Constituição de 1988 fora um marco na implementação e ampliação da proteção 
social aos idosos. O Regime Especial da Previdência Rural foi uma das garantias instituída 
com a Carta Magna, reconhecendo o direito à previdência rural ao grupo de trabalhadores 
rurais informais, isto é, em regime familiar – agricultores, pescadores e garimpeiros. Diante 
disso, algumas análises foram realizadas em torno do processo de conquista dos idosos do 
meio rural, ao direito previdenciário, bem como a participação das entidades representativas 
dos trabalhadores rurais nesse processo de transformação social. Ademais, também foram 
desenvolvidas reflexões importantes sobre os impactos da aposentadoria rural na vida dos 
aposentados rurais e de suas famílias, bem como na economia local. A presente pesquisa 
se insere nesse quadro de estudos e tem como objeto mais amplo a Previdência Social 
Rural destinada ao idoso agricultor familiar. Nessa premissa, esta pesquisa tem como 
proposta analisar o lugar do idoso enquanto aposentado rural, e identificar o significado 
desse aposentado para a família. Para tanto, por meio de pesquisa bibliográfica, análise de 
dados e da pesquisa de campo amparada em uma abordagem qualitativa, busca-se analisar 
esse lugar de aposentado, ocupado pelo idoso, bem como o processo para se acessar esse 
direito, no contexto da agricultura familiar, assim como o seu papel de aposentado. O lócus 
de estudo é o município de Pindaí, situado na região Sudoeste do estado da Bahia.  
 

Palavras Chave: aposentado rural; agricultura familiar; proteção social; previdência rural; 

família. 
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ABSTRACT 
 

 
The elderly as subjects to rights and belonging to a growing group of  brazilian population are 
part of  important political discussions in Brazil. The Constitution of 1988 has set a landmark 
in the implementation and enlargement of elderly social protection. The Rural Security 
Special Regime has been one of the guarantees established with the Magna Letter, 
acknowledging the right to rural security to the informal rural workers group, that is, in familiar 
regime- farmers, fishermen and miners. Taking this into consideration, some analysis have 
been made around the  process of rural elderly acquiring security right as well as the 
participation of rural elderly representative entities in this process of social changing. 
Furthermore, relevant reflections have also been developed on how rural retirement impacts 
the rural retiree and their family lives as well as the local economy. This research is inserted 
in this study context and aims to study mostly the Rural Social Security destined to the elder 
family farmer. On this premise, this study proposes to analyze the place for the elderly as 
rural retirees and identify what they mean to their family. For such, through bibliography 
review, data analysis and field research of qualitative approach it is intended to examine this 
retiree role filled by the elderly and the process to access this right both in the family 
agricultural context and his retiree role. The study locus is the city of Pindaí in the southwest 
region of Bahia state. 
 
Key words: rural retired, family agriculture, social protection, rural security, family. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE 2011 o número de idosos na população brasileira tem apresentando um 

considerável crescimento, e as últimas décadas tornaram-se um período de 

destaque, em que a população de pessoas com mais de 60 anos somou 23,5 

milhões dos brasileiros, resultado de um crescimento de 7,6% em comparação aos 

números divulgados nas últimas pesquisas, de 1991 e 2009. Considera-se neste 

estudo o conceito de idoso equivalente a todas as pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, conforme o Estatuto do Idoso, aprovado pela Lei 10.741 de 01 

de outubro de 2003. No meio rural, são considerados idosos para a Previdência 

Social, as mulheres a partir de 55 anos de idade e os homens a partir dos 60 anos 

de idade. 

Segundo Motta (2004), os estudos relacionados à velhice são recentes, tendo 

início nas décadas de 80 e 90, em razão do visível crescimento do número de idosos 

na população. No Brasil, o Núcleo de Demografia do Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (CEBRAP) tem desenvolvido e apoiado estudos que indicam um 

rápido processo de transição demográfica, apontando uma tendência de 

envelhecimento da população brasileira. Tais mudanças explicitam o aumento da 

expectativa de vida, influenciada pelo rápido e generalizado declínio na fecundidade 

e na mortalidade. Logo, a pirâmide etária brasileira vem passando por um processo 

de estreitamento da base e de alargamento do topo, com o elevado índice de 

envelhecimento da população (SCHNEIDER e IRIGARAY, 2008). Conforme Nasri 

(2010), o processo de envelhecimento populacional está diretamente relacionado 

com o declínio da fecundidade e não da mortalidade. Pois a população vai 

envelhecendo ao passo que o número de idosos aumenta e a população mais jovem 

diminui. 

 Pesquisas tem demonstrado que o Brasil passa por um processo de transição 

demográfica, com uma tendência de envelhecimento da população, o que implica  

mudanças na sociedade como um todo, e o que também acaba por demandar maior 

promoção de políticas públicas e fiscal (PAIVA e WAJNMAN, 2005).   



17 
 

 Com o gradual aumento da expectativa de vida ao nascer no Brasil, resultado 

de uma série de fatores, a exemplo das melhorias nas condições de habitação, de 

trabalho, avanços na área da medicina dentre outros acessos no campo das 

políticas públicas, identifica-se uma nova perspectiva em relação à longevidade no 

país. Interessante observar que em 1980 a expectativa de vida ao nascer era de 60 

anos de idade, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE e em 2014 esse dado ficou em aproximadamente 75 anos. Com isso, pode-se 

inferir um gradual crescimento da população de idosos no país, e como 

consequência uma maior participação desse grupo etário no mundo do trabalho. 

 Dados do IBGE sobre a população economicamente ativa e contribuinte do 

sistema de previdência social revelam que entre 2001 a 2011 houve um aumento 

progressivo do percentual de 45,68 para 58,49 respectivamente de contribuintes do 

sistema de previdência. E no meio rural a população economicamente ativa com 60 

anos ou mais do período de 2007 a 2009 se manteve com percentual entre 1,16 e 

1,18.  

 Diante do exposto, há uma tendência de crescimento de pessoas mais idosas 

na população em idade ativa (PIA), e isso tem permitido que o rendimento desses 

trabalhadores contribua de modo significativo na composição de sua renda pessoal 

e familiar. 

Um grupo etário da população em crescimento tende a aumentar a pressão 

para a promoção de políticas públicas que atendam às suas necessidades, 

fundamentadas em direitos historicamente conquistados, especialmente os de 

ordem social, e consequentemente tende a ganhar maior visibilidade perante a 

sociedade.  

Muitas conquistas no bojo da Constituição Federal de 1988 deram-se em 

decorrência da pressão popular e pela necessidade de atendimento a um direito 

social. A universalização no atendimento da previdência social foi uma dessas 

conquistas, pois, com a inclusão do princípio do acesso universal, o chamado setor 

rural informal, passou a integrar o regime especial da previdência social constituído 

pelo “produtor, parceiro, meeiro e o arrendatário rural, o garimpeiro e o pescador 

artesanal, bem como respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime 

de economia familiar sem empregados permanentes” (art. 194, § 8º, Constituição 

Federal de 1988).   
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Diante disso, surge um novo cenário no mundo rural, pois com o advento da 

aposentadoria, o trabalhador rural idoso passa ocupar outro lugar na divisão social 

do trabalho, além de propiciar uma nova dinâmica para o consumo da família. 

Conquanto, reconhece-se que a aposentadoria rural tem gerado mais receitas e 

impactado positivamente na vida das famílias, no meio rural e regiões “microurbanas 

contíguas”, isto é, pequenas cidades (com até 50 mil habitantes), como define 

Delgado e Cardoso (2004). E os efeitos de ordem socioeconômica na economia 

local são inegáveis, já que aumenta a participação da renda previdenciária na 

unidade familiar.  

Deste modo, o tema Previdência Rural vem sendo abordado nos estudos 

recentes no meio acadêmico no que se refere aos impactos socioeconômicos que a 

aposentadoria proporciona ao meio em que o aposentado e sua família estão 

inseridos; mudanças no modo de vida do aposentado após a conquista da 

aposentadoria; o processo de luta e a participação dos grupos representativos da 

categoria trabalhador rural, como sindicatos, associações para a conquista do direito 

a aposentadoria rural, especialmente para o grupo dos trabalhadores rurais na 

condição de informais, que por ora tornaram-se segurados especiais da Previdência 

Rural. 

O agricultor familiar na sociedade brasileira tem sua origem ligada ao 

campesinato, e tem como sujeito desse processo, o camponês que conforme 

Martins (1981) representa uma categoria política e expressa a luta de uma classe. 

 

Definiram-no como aquele que está em outro lugar, no que se refere 
ao espaço, e como aquele que não está senão ocasionalmente, e 
nas margens, nesta sociedade. Ele não é de fora, mas também não é 
de dentro. Ele é, num certo sentido, um excluído (MARTINS, 1981, 
p.25) 

 

Essa definição de camponês evidenciada por Martins (1981) ressalta que, ao 

longo do processo histórico brasileiro, os camponeses estiverem à margem dos 

direitos e do usufruto do seu próprio trabalho, quando este não é ao menos 

reconhecido e tampouco o seu trabalho “ (...) um ausente que ele realmente é: 

ausente na apropriação dos resultados objetivos do seu trabalho, que aparece como 

se fosse desnecessário, de um lado, e alheio, de outro lado (MARTINS, 1981, p.25). 

Enquanto categoria política, pode-se alargar a exclusão debatida por Martins 

(1981) para o campo do direito previdenciário, haja vista que os trabalhadores rurais 
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foram das últimas categorias a terem esse direito reconhecido e materializado na 

prática. 

E com a condição de aposentado, os trabalhadores rurais informais, em sua 

maioria tornam-se protagonistas nas famílias a que pertencem, ao assumirem o 

papel de provedor. Isso evidencia uma situação de empoderamento desse sujeitos 

pela via do direito, pois é crescente o número de famílias que passam a ser 

chefiadas e/ou sustentadas financeiramente por aposentados, especialmente no 

meio rural e em municípios menores, o que recai para o referido público uma maior 

notoriedade. 

Nesse sentido, a presente dissertação busca analisar o lugar ocupado pelo 

idoso, trabalhador rural, no contexto da agricultura familiar, bem como o lugar que 

passa a ocupar quando adquire a condição de aposentado rural. E para isso, faz 

relevante identificar a função desempenhada pelo idoso na dinâmica do trabalho no 

referido contexto.  

O conceito de lugar aqui abordado refere-se ao campo das relações sociais 

que o idoso pode atuar, especialmente na família, no trabalho e posteriormente, 

refere-se ao lugar de aposentado. E se relaciona com o conceito da autora Doreen 

Massey (1997) para esta, “lugar” tem um sentido plural, assim como a identidade 

das pessoas, que não é única, ou seja, a identidade dos lugares é melhor explicada 

no plural, pois lugares possuem  diversas identidades e estão repletos de relações. 

Por isso: “o que dá ao lugar sua especificidade não é algum tipo de história 

longamente internalizada mas o fato de que ele é construído a partir de uma 

constelação particular de relações sociais que se encontram e se enlaçam num 

locus particular” (MASSEY, 1997, p.322). 

Além disso, o meio rural, espaço onde este estudo teceu a sua analise 

empírica, constitui um espaço de relevância para a formação histórica do Brasil, mas 

que nem sempre é reconhecido como tal e muitas vezes vem sendo suprimido em 

razão da supervalorização do meio urbano e seu modo de vida, conforme demonstra 

os estudos de Wirth (1997) “O urbanismo como modo de vida” e o de Simmel (1997) 

“ A metrópole e a vida do espírito”. Segundo Robert Redfield (1989) citado por 

Carmo (2009) o conceito de comunidades rurais pressupõe quatro características: 

distinção territorial; homogeneidade de atividades; o tamanho, pois, geralmente são 

pequenas e tendem a ser autossuficientes. Sendo que esta última característica se 

dá especialmente pela persistência da atividade da agricultura familiar.  O referido 
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autor realça a relevância da agricultura familiar tanto para o mundo rural quanto para 

o modo de reprodução do trabalhador rural. 

 Com base na perspectiva teórica de Chayanov (1974), clássico da teoria do 

campesinato, que identifica-se que as economias com base na família, como a 

agricultura familiar estabelecem a relação recíproca da unidade de consumo e da 

unidade de produção, assim, este estudo tem como pressuposto teórico que o idoso 

ocupa um lugar de fonte de despesas nessa unidade produtiva, sem estabelecer a 

reciprocidade dentro da relação de produção, ou seja, o idoso passa a trabalhar em 

uma proporção menor que o seu consumo, no regime de produção familiar. Soma-se 

ainda aos estudos de Heredia (1979) e Woortmann (1997) que demonstram a 

atuação das forças de trabalho “secundárias” na agricultura familiar e explicitam que 

estas atuam pelo trabalho desempenhado por mulheres, crianças e idosos que 

compõem o grupo familiar. 

Todavia, ao identificar o idoso como força de trabalho e objeto de estudo 

desta pesquisa, faz-se relevante entender a atuação dessa força no processo de 

produção na agricultura familiar, como aporte para a verificação e compreensão do 

lugar de aposentado rural alcançado por este.  

A condição de aposentado rural também evidencia outro processo de 

mudanças sociais e aportes legais no campo das políticas públicas, resultando na 

conquista do direito à aposentadoria rural pelo regime especial da previdência social. 

E diante, fundamentalmente das teorias de Heredia (1979), Chayanov (1974),  

Woortmann (1997) e Abramovay (1992), três hipóteses de pesquisa foram 

formuladas, a saber: 1) Há uma ideia de ocupação de um novo lugar pelo idoso, no 

contexto da agricultura familiar, após o alcance da aposentadoria rural, seguindo 

uma lógica de que há um lugar inicial ocupado pelo idoso, associado a gastos, por 

sua vez, dispendiosos, e de um novo lugar após a condição de aposentado, já que 

passa a obter uma renda fixa, muitas vezes a única da família; 2) A aposentadoria 

rural promove mudanças no âmbito familiar e em suas relações; 3) Com a 

aposentadoria rural surge um novo sujeito no meio rural, pois se acredita que este 

idoso adquire uma maior participação e visibilidade no seu meio de convivência. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar o lugar do idoso 

enquanto aposentado rural no contexto da agricultura familiar e o significado desse 

aposentado para sua família.  Com isso, buscou-se conhecer o lugar do idoso na 

dinâmica do trabalho na agricultura familiar; o processo de conquista do direito à 
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aposentadoria rural e a constituição do regime especial da previdência rural, bem 

como a dimensão da aposentadoria rural no município de Pindaí- BA. 

Dentro deste contexto, a proposta desta pesquisa é analisar as seguintes 

questões: Que lugar é ocupado pelo idoso na família e nas relações de produção? 

Qual processo social ocorreu para a transformação do idoso em sujeito de direito? E 

que lugar o idoso passa a ocupar após a aposentadoria, o que ele diferencia do 

lugar inicial? 

A motivação para o presente estudo deveu-se à proximidade da pesquisadora 

com o meio rural, desde os seus estudos da graduação, em que no seu trabalho de 

conclusão de curso abordou a migração sazonal neste respectivo meio, sinalizando-

a para a importância de políticas que incentivem a permanência dos agricultores no 

meio rural. A identificação com o tema está relacionada também com as origens da 

pesquisadora, por ser filha de aposentado rural, além de ter crescido e convivido 

com trabalhadores rurais - tios, avós - em um pequeno município no interior da 

Bahia, onde aprendeu a reconhecer a importância da renda advinda da 

aposentadoria rural, tanto para o referido público quanto para a economia local de 

pequenos municípios. 

Esta pesquisa consiste em um estudo teórico-empírico e se ampara em uma 

abordagem qualitativa, em que o sistema de relações constrói o modo de 

conhecimento exterior ao sujeito, mas também as representações sociais1 que 

fazem parte e traduzem o mundo dos significados (MINAYO, 2002). Tal autora 

considera ainda que a pesquisa qualitativa: 

 

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis 

(MINAYO,1994 p.21-22). 

 

                                                           

1
 Estudar as representações sociais é buscar conhecer o modo como um grupo humano constrói um 

conjunto de saberes e expressa sua identidade, atribui sentido a uma diversidade de objetos e, 
principalmente, constrói códigos culturais que definem em cada momento histórico, as regras de uma 
comunidade (CAVALCANTI; MINAYO, 2009, p.58). 
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Os procedimentos metodológicos utilizados foram: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e a pesquisa de campo, que se dará através da execução de 

entrevista com o público interessado e análise dos dados coletados.  

Minayo (1994, p.22) considera que é postura inata do pesquisador ter “uma 

atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 

intrinsecamente inacabado e permanente” haja vista que realiza uma atividade de 

aproximações sucessivas da realidade. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica 

torna-se crucial na elucidação do conhecimento científico, pois “implica em um 

conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de 

estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório” (LIMA e MIOTO, 2007, p.38). 

A pesquisa documental também traz consigo uma relevância nessa discussão 

pois, segundo Bravo (1991), são documentos todas as realizações produzidas pelo 

homem que se mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas 

ideias, opiniões e formas de atuar e viver. Nesta concepção é possível apontar 

vários tipos de documentos: os escritos; os numéricos ou estatísticos; os de 

reprodução de som e imagem; e os documentos-objeto (BRAVO, 1991). O presente 

estudo trabalhou com análise de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística-IBGE, do Anuário Estatístico da Previdência Social, do site portal da 

transparência, observatório da seca, dentre outros e da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente de Pindaí-BA. 

O município de Pindaí, conforme relato de Borges (2012), teve seu 

povoamento desencadeado no entorno de uma aldeia de índios, cuja capela foi 

elevada a categoria de freguesia pela Lei Provincial Nº 1800 de 06 de julho de 1877. 

Com o passar dos anos e divisões territoriais, tornou-se distrito de Umburanas com o 

nome de São João das Gameleiras. Posteriormente, no ano de 1918 passou a 

distrito de Urandi e em 1945 teve que mudar de nome, pois São João da Gameleira 

era o nome de outro município baiano, recebendo o nome de Pindaí, que significa na 

linguagem indígena rio da pesca ou rio do anzol (Pindá = rio, I = pesca, anzol) em 

razão da presença do rio Contendas de grande importância para a região. No dia 13 

de fevereiro de 1962 Pindaí se emancipa, por meio da Lei estadual Nº 1.617. 
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Pindaí faz parte de um território cujas terras estão localizadas na região 

Nordeste2 do Brasil, especificamente zona fisiográfica da Serra Geral da Bahia, na 

região do centro sul baiano e na microrregião de Guanambi, possui uma unidade 

territorial de 628,471 km², e está a uma distância de 843 Km de Salvador, a capital 

do estado.  Seu território é totalmente abrangido pelo polígono das secas, com 

predominância de clima semiárido, localmente identificado como sertão.  Tem-se 

como limites: norte – Guanambi e Caetité; Sul – Urandi; Leste – Caetité, Licínio de 

Almeida e Urandi; Oeste- Candiba e Guanambi. 

Com base no censo 2010, Pindaí possui 15.628 habitantes, sendo que 11.309 

residem na zona rural, e 4.319 na sede, com densidade demográfica de 25,45 

hab/Km². O IBGE estimou uma população total em 2014 de 16.758 habitantes. A 

maioria da população reside no meio rural, o que colabora para que a atividade 

laboral com maior representação seja a agricultura familiar e/ou pecuária de 

pequeno porte. As famílias nessas condições moram e trabalham em terras próprias.  

De acordo com Nogueira (2010) no que tange à estrutura fundiária da região, 

predominam as pequenas e médias propriedades, que tem em média até 50 

hectares, e neste caso recebem o nome de fazenda3. 

Conforme Borges (2012) e diante do perfil fundiário da região, predominam as 

lavouras do tipo temporária, sob o regime de subsistência da agricultura familiar. A 

lavoura do algodão herbáceo foi um grande destaque da produção do município, 

mas devido ao surgimento de pragas, o aumento do período da seca e a falta de 

incentivos entrou em decadência, atualmente os principais cultivos são o milho, 

feijão, arroz, mamona e o alho. A pecuária de pequeno porte também é uma 

atividade desenvolvida pelas famílias agricultoras, geralmente de forma 

concomitante com o cultivo da lavoura. 

  Com o maior número de habitantes no meio rural, dá para inferir em termos 

proporcionais um maior número de benefícios previdenciários rurais, é o que mostra 

os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social referente ao ano de 2014 do 

                                                           

2
 A região Nordeste ocupa uma área de 1.542.000 Km², e é constituída pelos estados de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
3
 Embora a tradição sociológica brasileira considere a categoria fazenda como propriedades rurais 

com grandes extensões de terra, estas ausentes em contextos camponeses como os verificados em 
Pindaí, ela é a forma local atribuída às propriedades independentemente do tamanho (NOGUEIRA, 
2010). 
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município, sendo que o valor de benefícios urbanos anual seria de R$ 5.554.351,00 

reais e os benefícios rurais anual - R$ 26.093.046,00, um valor significativo para a 

economia local, visto que o município não dispõe de uma variedade de fontes de 

rendimentos.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é de 0,603 (IBGE, 

2010), e não deixa de demonstrar que o município necessita de mais investimentos 

por parte do Estado, embora o Atlas (2013) considere dentro do padrão médio de 

desenvolvimento humano. O IDHM da Bahia em 2010 ficou próximo, com um valor 

de 0,660, e o do Brasil 0,727.  

Segundo estudos de Gomes (2007) e Gomes (2013) nessa região da Bahia, e 

em específico o município de Pindaí ocorre um número considerável de migrações, 

especialmente a sazonal, nos períodos de seca dessa região entre os meses de 

março e novembro que coincide com o período de safra da cana-de-açúcar e do 

café na região Sudeste do país. Os estudos supramencionados apontam que dentre 

outros determinantes para esse fenômeno ocorrer está a ausência de políticas 

públicas de trabalho, e de investimentos na própria agricultura familiar. Todavia, 

desde o ano de 2014 muitos jovens que faziam esses fluxos migratórios, têm 

permanecido na região, em razão da instalação do polo de geração de energia 

eólica na região do sudoeste baiano, que tem absorvido a mão de obra local para 

assumir postos de trabalho que não exigem formação/qualificação específica.  

O município de Pindaí- BA está inserido no território de identidade “Sertão 

Produtivo4”. 

                                                           

4
 O governo da Bahia passou a reconhecer 27 territórios no seu estado constituídos a partir da 

especificidade de cada região.  A região do Sertão Produtivo por sua vez, engloba 19 municípios, 
sendo eles: Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Guanambi, 
Ibiassucê, Ituaçu, Iuiú, Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de 
Monte Alto, Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Urandi. Essa área ocupa 
23.544,55 km² da superfície do território brasileiro, com uma área agrícola de 362.793 hectares, que 
se divide em área cultivada com lavouras 117. 693 hectares e 245.100 hectares com pastagens. A 
população total desse território é de 439.455 habitantes, sendo a população rural de 201.347 
habitantes, ou seja 45,82% do total referido. A divisão em territórios tem o objetivo de identificar 
prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando o desenvolvimento 
equilibrado e sustentável entre as regiões, constituídos a partir da especificidade de cada região. Sua 
metodologia foi desenvolvida com base no sentimento de pertencimento, onde as comunidades, 
através de suas representações, foram convidadas a opinar. E tem-se como definição de Território de 
identidade - um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por 
critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as 
instituições, e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 
externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 
indicam identidade, coesão social, cultural e territorial. 
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Figura 1- O município de Pindaí  e Região do Sertão Produtivo 

 

 

Figura 2 – Localização do município de Pindaí no Estado da Bahia 
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Figura 3 – Localização do município de Pindaí no Brasil. 

 

 

 

 

 

Por ter uma abordagem qualitativa no método da pesquisa, a definição da 

amostra deu-se pelo modo não probabilístico, selecionado sob o critério da 

intencionalidade, pois de acordo Gil (2002, p.145): 

 

Uma amostra intencional, em que os indivíduos são selecionados 
com base em certas características tidas como relevantes pelos 
pesquisadores e participantes, mostra-se mais adequada para a 
obtenção de dados de natureza qualitativa. 

 

O público entrevistado consistiu em idosos e familiares residentes no 

município de Pindaí-BA, nas  respectivas comunidades de Umbigudo, Baixão, 

Batateira, Brejo, Fazenda Tapagem e a sede do município. Foram entrevistados 23 

idosos (vinte e três) aposentados rurais, sendo 22 (vinte e dois) idosos residentes 

nas comunidades: Baixão – 04 idosos; Umbigudo – 03; Brejo – 03; Batateira – 10; 

Fazenda Tapagem - 02 e uma idosa residente na sede do município de Pindaí. 

Também realizou-se entrevista com 11 (onze) familiares, sendo 09 residentes na 
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zona rural as comunidades:  Baixão - 01; no Brejo – 01; Batateira – 07 e 02 na sede 

do referido município. Vale ressaltar que foram entrevistados aposentados conforme 

o regime de segurado especial da previdência social na condição de agricultor 

familiar.  

 Quanto à caracterização dos entrevistados, tem-se que entre os idosos 87% 

são casados e 13% viúvos e quanto à composição familiar, 56,5% representam a 

porcentagem de casal de idosos morando sozinhos e 34,7 o casal residindo com um 

filho, ou uma irmã de um dos cônjuges. Houve apenas um caso específico em que 

residiam 03 filhos solteiros com os pais e duas situações, em que o casal residia 

com o filho e a nora. O número mínimo de membros morando por casa foi de 2 e o 

máximo de 5. A média de idade dos idosos entrevistados foi de 71,65 anos e todos 

os idosos entrevistados possuíam mais de 05 (cinco) anos de aposentadoria, exceto 

1 (um) possuía quatro anos. 

 A pesquisa de campo foi realizada em duas etapas: a primeira ocorrida nos 

dias 07, 08 e 09 de outubro de 2015 e a segunda etapa, como forma de 

complementação nos dias 17 e 18 de novembro do mesmo ano. A escolha dos 

entrevistados foi estratégica, apesar de que durante a realização da primeira etapa,  

meu pai5 esteve presente no decorrer de algumas entrevistas, o que facilitou o 

contato com os idosos, pois todos os entrevistados o conheciam. E ainda assim, 

alguns idosos manifestaram uma desconfiança inicial, própria dos anos de 

experiências vividas, identificando aquilo como algo estranho e distante da realidade  

deles. Mas, depois de algumas explicações e das intervenções do meu pai, os 

entrevistados foram ficando mais à vontade para dialogar. As entrevistas foram 

gravadas, com o auxílio de um gravador de voz com o consentimento prévio dos 

entrevistados, embora esse fato tenha provocado um pouco mais de estranheza. 

Depois da justificativa do uso do recurso da gravação para o fim de facilitar a análise 

de conteúdo das falas, e a escrita do trabalho final, eles permitiam o feito. 

                                                           

5
 Durante a pesquisa de campo, precisamente nos dias 07 e 08 de outubro de 2015, quando realizava 

as entrevistas com os idosos o meu pai esteve presente e isso facilitou a participação dos 
entrevistados, pois, a maior dificuldade enfrentada durante a pesquisa foi estabelecer a relação de 
confiança com os idosos. A maioria não me conhecia, mas conhecia meu pai, e o fato dele também 
ser aposentado rural permitiu que os idosos ficassem um pouco mais à vontade em fazer a entrevista. 
Ratifico que se não fosse a presença do meu pai, muitas das entrevistas eu não teria conseguido 
fazer, e outras eu não conseguiria fazer a gravação. 
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A pesquisa de campo realizada para a coleta de dados, de acordo Souza 

(2007, p. 42), é uma “investigação empírica realizada no local onde ocorre ou 

ocorreu o fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo.”  

Para a realização da entrevista elaborou-se um roteiro de perguntas 

subjetivas, caracterizando a entrevista como semiestruturada para direcionar a ação, 

haja vista que: 

 

 A entrevista semiestruturada, em geral, é aquela que parte de certos 
questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo 
de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo, à 
medida que recebem as respostas do informante. Desta maneira, o 
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e 
de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 
investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da 
pesquisa (TRIVIÑOS, 1987 p.146). 

  

A pesquisa tece uma análise sobre as relações e o lugar ocupado pelo idoso 

após adquirir o direito à aposentadoria, assim como as mudanças ocorridas na vida 

do beneficiário e de sua família. Desse modo, as respostas obtidas na pesquisa 

foram analisadas, com a utilização da técnica de análise de conteúdo, que “tem 

como propósito contar a frequência de um fenômeno e procurar identificar relações 

entre os fenômenos, sendo que a interpretação dos dados se socorre de modelos 

conceituados definidos a priori”. (ROESCH, 1999 apud ZANELLA, 2006, p. 125).  

Além disso, a análise de conteúdo conforme Quivy e Campenhoudt (1998) 

pode incidir sobre comunicações das formas mais diversas, ou seja:  

 

Para análise de ideologias, sistemas de valores, representações e 
aspirações e suas transformações; o exame da lógica de 
funcionamento das organizações, graças aos documentos que elas 
produzem; (...) análise dos processos de difusão e de socialização; 
análise de estratégias, do que está em jogo num conflito, das 
interpretações, das reacções; reconstituição de realidades passadas, 
não materiais: mentalidades, sensibilidades (QUIVY & 
CAMPENHOUDT, 1998, p. 29). 
 

Assim sendo, a análise de conteúdo é bem dinâmica, além de possuir um 

vasto campo para o alcance dos mais variados objetivos. 

Nessa premissa, as falas dos entrevistados foram analisadas e contrapostas 

à luz das teorias e conceitos apresentados nesse estudo, como meio de 
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confrontação do conhecimento com a realidade elucidada. Tendo-se como 

perspectiva o então desvendamento do objeto de estudo em sua realidade concreta 

atingível. 

Dessa forma, a organização do trabalho deu-se em três capítulos, que seguiu 

a seguinte estrutura:  

Ao visualizar a agricultura familiar como uma categoria central nesse estudo, 

o primeiro capítulo tenta tecer o contexto da sua origem e sua caraterísticas, 

fundamentado na teoria do campesinato e em autores como Martins (1981), 

Nazareth Wanderley (2003) e Abramovay (1992). A dinâmica do trabalho na 

agricultura familiar também é analisada tendo como aporte teórico alguns conceitos 

da divisão do trabalho em Marx (1999) e Durkheim (2010), em que as relações das 

forças produtivas explicitam o modo de viver e relacionar dos indivíduos 

perpassando pelas outras esferas da sociedade. Também nesse capítulo, a 

pesquisa explicita o trabalho das forças de trabalho atuantes, especialmente as 

consideradas “secundárias ou marginais” com base no aporte teórico de Tepich 

(1973), Heredia (1979) e Woortmann (1997). A função do idoso dentro desta 

dinâmica, enquanto “força de trabalho secundária”, também é explicitada na 

tentativa de identificar o lugar que esse sujeito ocupa no processo de trabalho e na 

família.  

No segundo capítulo, faz-se um panorama da institucionalização da política 

pública da previdência social, enquanto parte do processo que compõe a proteção 

social, refletida à luz do pensamento de Jaccoud (2009), Schwarzer (2000; 2001), 

Delgado e Cardoso (1997; 1999; 2000; 2004), Barbosa (2003; 2010), Beltrão et. al. 

(2004; 2005) dentre outros autores. Com ênfase na elucidação do processo de 

universalização da previdência rural através da implementação do regime especial 

da previdência social e com a análise de alguns efeitos desse processo. Tal análise 

tem por objetivo explicitar a trajetória percorrida, ou seja, expor os processos de 

regulamentação para que a condição de idoso aposentado fosse atingida pelos 

agricultores, pescadores e garimpeiros de regime familiar, e analisar alguns 

resultados desse direito na vida dos beneficiários e suas famílias.  

 Neste viés, tenta-se apontar a mudança de lugar do idoso no contexto da 

agricultura familiar diante da conquista da aposentadoria, identificando o papel 

assumido por ele, sendo na maioria das vezes o responsável pela maior renda na 

unidade familiar. Além disso, fundamentado em outros estudos empíricos da área,  
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identifica-se as contribuições da aposentadoria rural na vida do público estudado, os 

efeitos socioeconômicos e a contribuição para a qualidade de vida da família. 

 O terceiro capítulo objetiva analisar a dimensão da aposentadoria rural 

utilizando da realidade micro, no município de Pindaí-BA, para redimensioná-la em 

um contexto macro. Com isso, tentou-se com o aporte da pesquisa de campo 

explicitar as mudanças ocorridas na vida do idoso e nas relações familiares com o 

advento da aposentadoria. Este capítulo traz consigo a pesquisa de campo, em que 

explicita as falas dos idosos e dos seus respectivos familiares como contraponto à 

teoria ponderada até então. Diante das falas levantadas, tentou-se dialogar com os 

principais conceitos explicitados neste estudo, com o objetivo fim de traçar o 

respectivo lugar de aposentado, ocupado por este idoso no contexto da agricultura 

familiar. Com a análise de conteúdo das entrevistas realizadas na pesquisa de 

campo, buscou-se ainda refletir o que mudou na vida e no contexto em que esse 

idoso aposentado está inserido após o acesso a esse direito, assim como o que o 

benefício propiciou à família e, sobretudo a visão que tal público tem das possíveis 

transformações, bem como das relações estabelecidas e do processo de direito 

enunciado. 
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CAPÍTULO I – O LUGAR DO IDOSO NA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

  

 A concepção da agricultura familiar é discutida neste primeiro capítulo, posto 

que os agricultores familiares são os membros principais do grupo que faz jus ao 

Regime Especial da Previdência Rural, ao completar sessenta anos, no caso do 

homem e 55 anos se mulher. A dinâmica e organização do trabalho nesse contexto 

também são abordadas, com vistas a refletir a atuação das forças de trabalho 

inseridas na atividade produtiva familiar e as características dessas relações. 

Ademais, reflete-se a atuação da força de trabalho do idoso e o significado dele 

enquanto trabalhador rural. 

 

1.1 – Gênese e características da Agricultura familiar 

 

 Desde o período em que o Brasil era colônia de Portugal priorizou-se a 

atividade da grande lavoura nessas terras férteis. Foi assim que a grande lavoura 

exerceu forte influência sobre a atividade agrícola no Brasil, até mesmo quando já 

estava “independente” de Portugal. Prado Jr. (1965 p.124) identifica essa primazia 

da agricultura, vez que a qualifica como a atividade que garantiu “a melhor porção 

de riqueza” ao país. É com a grande lavoura que a agricultura é reconhecida como 

nervo econômico do período colonial. Com destaque para as culturas de cana-de- 

açúcar, algodão e posteriormente tabaco (PRADO JR.,1982).  

 Todavia, era preciso garantir a sobrevivência daqueles que se aventurassem 

pela colônia, e dos próprios trabalhadores das grandes lavouras, foi assim que 

agricultura de pequeno porte fora reconhecida, e então denominada de agricultura 

de subsistência, diferindo, pois da grande lavoura que tinha a função de exportação 

e geração de divisas. Com isso o cultivo de gêneros alimentícios foi estimulado, a 

exemplo da mandioca, já cultivada pelos indígenas, bem como o milho, e o feijão.  

 Entretanto, a agricultura de pequeno porte no Brasil “quando comparada ao 

campesinato de outros países, foi historicamente um setor “bloqueado” isto é, que 

não recebera estímulo para desenvolver suas potencialidades enquanto forma 

específica de produção.” (WANDERLEY, 1996, p. 09) 
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 Complementar a isso Oberg (2009) também afirma que historicamente, a 

atividade agrícola de pequeno porte fora desvalorizada em relação às grandes 

plantações – os plantations. “A grande plantação foi o crivo que impediu a tradição 

campesina de Portugal e do resto da Europa de influenciar as atividades agrícolas 

do Brasil” (OBERG, 2009, p. 191). 

 Ainda assim, a própria organização fundiária do período colonial, distanciava 

da agricultura de pequeno porte. Conforme Martins (1981) a concessão de 

sesmarias dava precedência legal sobre direitos de posseiros, isto é, caso o 

sesmeiro encontrasse pessoas residindo nas terras recebidas, poderia, caso não 

fosse de seu interesse dispensá-las, indenizando-as se houvesse benfeitorias na 

propriedade. No Período Imperial, em 1850 instituiu-se a Lei de Terras6 que acabou 

por conceder a mesma garantia, ao fazendeiro diante dos posseiros, considerando 

que a posse do fazendeiro era conduzida através do título de sesmaria. Logo, quem 

estivesse na condição de dono da terra, seja como sesmeiro ou fazendeiro, cabia  

aceitar ou não a permanência de posseiros como agregados na propriedade.  Eis 

que dessas práticas formavam-se a classe de pequenos camponeses que 

estabeleciam com os fazendeiros a então relação de confiança, em que os 

fazendeiros cediam à propriedade, e os camponeses/agregados prestavam trabalho 

e lealdade. 

 

A natureza da troca envolvida e embutida na concepção de favor 
evoluirá com o desenvolvimento econômico brasileiro para se definir 
mais concretamente como relação de arrendamento: terra em troca 
de renda em trabalho (como é o caso do cambão no Nordeste), em 
espécie (como é o caso da parceria em todas as regiões do país) e 
em dinheiro (como é o caso particularmente do arrendamento de 
terras no sul e no sudeste). Mas essa evolução será diferente para o 
fazendeiro e para o agregado (MARTINS, 1981,p.36). 

 

Nessa perspectiva, somente com muito trabalho, os trabalhadores livres 

poderiam comprar suas terras, para se transformarem em pequenos proprietários e 

                                                           

6
 A Lei de Terras, em 1850 foi o primeiro instrumento jurídico que regia sobre o direito a propriedade 

no Brasil, após a revogação do regime de sesmaria em 1822. Nesse intervalo (1822 a 1850), 
conforme Martins (1981) houve um aumento considerável de posseiros no país. A referida Lei de 
Terras promoveu a instituição no plano legal sobre a aquisição de terras, ou seja, determinava a 
proibição de abertura de novas posses, e as aquisições de terras devolutas por outro título que não 
fosse o de compra. Era preciso dificultar o acesso à terra a qualquer um, mesmo porque com o fim da 
escravidão em 1888, era preciso garantir a oferta de mão de obra livre para execução do trabalho 
assalariado ou eventual nas grandes lavouras. 
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estarem sob a própria direção. “Com essa mudança, a questão do campesinato é 

colocada em novos termos. Em primeiro lugar, porque liberta o camponês da grande 

propriedade, ao mesmo tempo que o subjuga a ela” (MARTINS, 1981, p.42). 

Martins (1981) infere que ao longo dos anos o camponês percorreu um 

caminho que o tornou antes de tudo em um resistente e diante da transformação da 

terra em mercadoria, eis que o contexto de atuação desse camponês se transforma, 

segundo o referido autor em um contexto moderno, em que passa a representar 

dilemas que ainda persistem na atualidade. 

 De acordo com Abramovay (1992 p.11), diante de um contexto mais recente 

“considera que o campo brasileiro continua sendo o terreno da bimodalidade 

tecnológica, da extrema pobreza da população rural, do atraso econômico, social e 

político naquelas regiões imensas onde predominam o latifúndio, o coronelismo, e a 

“lei do mais forte.” 

 Assim sendo, percebe-se a necessidade de identificar as marcas do 

campesinato e da agricultura familiar e a relação-correlação dessas categorias. 

Assim como, de reconhecer a sua importância, desde mesmo o período colonial, na 

garantia da subsistência da mão-de-obra utilizada nas grandes lavouras e demais 

atividades exploratórias da colônia.  

Quando se refere ao período da história do Brasil, que se compreende da 

colônia até o golpe de 64, Martins (1981, p.39) afirma que basicamente o que 

caracterizou os camponeses brasileiros durante todo esse tempo, foi o fato de serem 

produtores de gêneros alimentícios de consumo interno, isto é, “lavoura de pobre” 

“como ainda hoje se costuma dizer.” 

 Para Wanderley (1996 p.03) o campesinato é uma das formas sociais da 

agricultura familiar e a considera como um conjunto mais amplo, em que “o 

campesinato se funda entre propriedade, trabalho e família”, o que acaba por 

representar a primeira forma do agricultor, além de explicitar características 

específicas na forma de se inserir e relacionar com a sociedade global. 

 Segundo Abramovay (1992, p.48), que tem como base os pensamentos dos 

autores de cunho marxista, como Lênin, Kautsky ou Engels, “o camponês não pode 

ser senão uma categoria socialmente construída.” E que o campesinato existe para 

atender uma “necessidade social”.  

 Nesta perspectiva, é preciso reconhecer que para além de um segmento da 

divisão social do trabalho, a agricultura de subsistência desempenhou funções 
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estruturais para o desenvolvimento da sociedade capitalista, pois pôde contribuir 

para que: 

(...) o peso da alimentação na estrutura de consumo dos 
assalariados fosse cada vez menor e, portanto que os orçamentos 
domésticos pudessem consagrar-se crescentemente à aquisição de 
bens duráveis, uma das bases da própria expansão que conheceu o 
capitalismo entre o final da segunda guerra mundial e o início dos 
anos 1970 (ABRAMOVAY, 1992, p. 22). 

 

 É de suma importância reconhecer o papel que a agricultura de subsistência 

de base familiar desempenhou para a economia nos anos iniciais do 

desenvolvimento do sistema capitalista, ao garantir a satisfação das necessidades 

básicas e permitir a ampliação do consumo de produtos reconhecidos como 

industrializados, sejam eles bens duráveis ou não duráveis. 

  Convém destacar ainda, uma marca do campesinato que é a capacidade do  

trabalhador envolvido se impor a uma excessiva disciplina e, sobretudo a uma 

responsabilidade para o desempenho das atividades produtivas. 

  Em conformidade com Wolf (1970): “São integrantes das “sociedades 

camponesas” aqueles segmentos da espécie humana que permaneceram a meio 

caminho entre a tribo primitiva e a sociedade industrial” (WOLF, 1970, p. 09). 

 A luz da teoria dos supracitados autores, o campesinato traçou os primeiros 

passos da pequena atividade agrícola no Brasil, e contém características comuns à 

agricultura familiar, mas com formas próprias de agir e relacionar com o mercado e a 

sociedade global. Nesse sentido, não se pode deixar de considerar que “o 

camponês não pode ser senão uma categoria historicamente construída” 

(ABRAMOVAY, 1992, p. 48) 

 

É bem verdade que a agricultura assume atualmente uma 
racionalidade moderna, o agricultor se profissionaliza, o mundo rural 
perde seus contornos de sociedade parcial e se integra plenamente à 
sociedade nacional (...) “novos personagens”, ou pelo menos uma 
parte significativa desta categoria social, quando comparados aos 
camponeses ou outros tipos tradicionais, são também, ao mesmo 
tempo, o resultado de uma continuidade (WANDERLEY, 1996, p.07-
08).  

  

 Como categorias complexas e que se correlacionam, o camponês e o 

agricultor familiar não são produtos finais e acabados, assim como os estudos que 

os tecem. Para tanto, embora se saiba que a atividade agrícola não seja recente, a 
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utilização do termo agricultura familiar o é, pois, a utilização dessa expressão 

passou a fazer parte do cenário brasileiro a partir da década de 90 quando o 

governo criou o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF7 no 

ano de 1996. O objetivo central deste programa era promover e fortalecer a 

atividade agrícola no referido segmento através da parceria entre as três esferas do 

governo, juntamente com a iniciativa privada e sociedade civil organizada, por meio 

das associações de trabalhadores.  

 Nesta perspectiva, Wanderley (2003 p.44) aponta que “a ideia central é de 

que o agricultor familiar é um ator social da agricultura moderna e, de certa forma, 

ele resulta da própria atuação do Estado.” E sobre a atuação do Estado, Abramovay 

(1992) aponta sua primazia no desenrolar da agricultura familiar, principalmente nos 

países capitalistas centrais: 

 

A agricultura familiar é um fenômeno tão generalizado nos países 
capitalistas avançados que não pode ser explicada pela herança 
histórica camponesa, de fato, em alguns casos existente: na 
verdade, o Estado foi determinante na montagem da atual estrutura 
produtiva pulverizada, diferentemente do que ocorria em outros 
setores econômicos (ABRAMOVAY, 1992, p. 21). 

 

 Porém, o Brasil pertence a outro contexto econômico, e histórico dos países 

centrais, diferindo também na atuação do seu Estado diante da política agrária.  

Para Wanderley (1996, p.02), a agricultura familiar também é a atividade “em que a 

família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o 

trabalho no estabelecimento produtivo”, ou seja, a família é protagonista neste 

sistema de produção. 

 A família possui uma centralidade nesse contexto e de acordo com Chayanov 

(1974) além de ser detentora da propriedade é responsável pelo trabalho e 

definidora das necessidades de consumo. Com isso, a evolução da sua composição 

torna-se um elemento de relevância para o processo de transformação interna da 

unidade da família/estabelecimento. Complementar a isso, convém salientar que há 

ainda uma forte associação da família ao fator patrimônio, que também condiciona o 

modo de funcionamento específico dessas unidades. 

                                                           

7 Uma das diretrizes gerais expressa no instrumento de regulação do PRONAF é “investir na 
viabilização de condições de produção e na melhoria da qualidade de vida das famílias de 
agricultores familiares, fortalecendo a infra-estrutura física e social no meio rural, adequar o retorno 
dos investimentos a capacidade do pagamento dos agricultores familiares” 
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(...) mais do que propriamente uma passagem irreversível e absoluta 
da condição de camponês tradicional para a de agricultor familiar 
“moderno”, teríamos que considerar, simultaneamente, pontos de 
ruptura e elementos de continuidade entre as duas categorias 
sociais. (WANDERLEY, 2003, p.47) 
 

 Para o sistema capitalista, conforme Abramovay (1992, p.52), a definição de 

camponês é composta de negativismo, à medida que esta unidade produtiva não 

contribui para a reprodução desse sistema, posto que, não vende força de trabalho 

para o mercado e tampouco explora trabalho alheio, senão o de seus familiares.  

“Neste plano, então, no mundo capitalista, o camponês pode ser no máximo um 

resquício, cuja integração à economia de mercado significará fatalmente sua 

extinção.” Esta análise também foi tecida por Tepicht (1973) ao reconhecer que nas 

sociedades atuais “a existência camponesa apóia-se sobre um conjunto de 

condições que o próprio desenvolvimento social econômico e político tende a 

eliminar” (TEPICHT, 1973 apud ABRAMOVAY, 1992 p. 57). 

 Entretanto, a teoria dos sistemas econômicos não capitalistas, reconhece que 

o campesinato não é uma simples forma transitória, propensa a extinção, mas, ao 

contrário, “trata-se de um sistema econômico, sobre cuja existência é possível 

encontrar as leis da reprodução e do desenvolvimento. Diferentemente do 

trabalhador assalariado, o camponês é um “(...) sujeito criando sua própria 

existência” (CHAYANOV, 1925/1986:118 apud ABRAMOVAY, 1992, p.59) 

 É notório considerar que a unidade camponesa como unidade de produção 

representa uma forma autônoma de sobrevivência, que não se insere totalmente ao 

sistema econômico vigente, vez que não corrobora para a sua dinâmica. Todavia, 

esta característica não é homogênea, tampouco determinante para delimitar a 

identidade camponesa. Pois, de acordo Abramovay (1992, p.62) e inspirado em 

Chayanov é válido considerar: 

 

A determinação do comportamento camponês por uma dinâmica 
fundamentalmente interna à família não significa que esta se isole 
socialmente, produzindo para a subsistência sem passar pelo 
mercado, estranha aos mecanismos de tomada de financiamento ou 
avessa ao progresso técnico; 

 

 Mesmo porque, a agricultura é um setor de produção que muito progrediu em 

termos tecnológicos e não se pode determinar a não incorporação destes recursos 
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por pequenas unidades sob o risco de impedi-las do direito de acessar às novas 

tecnologias com o infundado discurso de descaracterização de uma cultura8.   

 Nesta perspectiva que emerge a categoria do agricultor familiar associada às 

alternativas de produção de cunho mais moderno, pois são vistos como um público 

que tem maior aceitação a políticas de incentivo do Estado, a exemplo de linhas de 

crédito específica para o setor, como o PRONAF, e associadas também às 

inovações na área de instrumentos de produção e maquinarias.  

 Porém, o que é comum e implica em sua reprodução seja para o agricultor ou 

camponês é o modo de funcionamento destas unidades produtivas, determinadas 

basicamente pelo trabalho familiar, com estreita relação deste trabalho e as 

necessidades de consumo da família. Conquanto, e a luz da teoria de Chayanov 

(1974), à medida que a renda dependa fundamentalmente do trabalho familiar 

haverá um balanço entre a penosidade deste trabalho e as necessidades de 

consumo da família: e uma vez supridas as necessidades, cada unidade adicional 

de trabalho passaria a ter, para a família, valor decrescente, isto é, o trabalho 

adicional não tem o mesmo valor que o trabalho produzido dentro da relação 

satisfação das necessidades.  

 

Concienzudos9 estudios empíricos de las explotaciones campesinas 
en Rusia y otros países nos han permitido establecer la siguiente 
tesis; el grado de explotación lo determina un equilibrio peculiar entre 
satisfacción de la demanda familiar y fatiga del trabajo (CHAYANOV, 
1975, p. 21). 
 

 A estreita relação do trabalho com as necessidades de consumo da família 

também condiciona a escolha dos produtos a serem cultivados no roçado, pois 

diante dessa lógica, os pequenos agricultores optam por cultivar produtos 

considerados básicos na alimentação, uma vez que os bens de consumo alimentar 

são prioritários por excelência neste sistema produtivo.  

 

                                                           

8
 K. Woortmann (1980) afirmou ter a cultura como “o universo de representações de um grupo, 

categoria ou sociedade. (...) Percebo a cultura ainda como um sistema onde diferentes núcleos de 
representações estão em comunicação uns com os outros, como que formando uma rede de 
significados” (WOORTMANN, 1980, p.23). 
9
 “Minuciosos estudos empíricos das explorações camponesas na Rússia e em outros países nos 

permitiu estabelecer a seguinte tese: o grau de exploração determina um equilíbrio peculiar entre 
satisfação da necessidade familiar e fadiga do trabalho." (CHAYANOV, 1975, p. 21, tradução nossa) 
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A maior parte do roçado é dedicado ao cultivo dos produtos 
considerados fundamentais na dieta alimentar. O predomínio deste 
tipo de cultivos poderia levar a caracterizar estas unidades 
econômicas como ‘economia de subsistência’, significando com isso 
que os produtos passam diretamente do roçado para a casa, sem a 
mediação de sua venda (HEREDIA, 1979, p.124). 
 
 

 Tais escolhas no ato de produzir proporcionam ao pequeno agricultor uma 

maior autonomia diante do mercado. Porém, existem bens que são necessários para 

a sobrevivência da família, como “o café, carne, açúcar, sal, querosene etc” e que 

precisam ser adquiridos pelo produtor, colocando-o na condição também de 

vendedor de parte de sua produção para aquisição de demais bens necessários e 

que não são produzidos na unidade familiar. “A forma como se articula a venda dos 

diferentes produtos para a obtenção dos bens necessários à feira semanal varia 

durante o ano agrícola. Esta variação é determinada pelo ciclo agrícola de cada 

produto e pelas necessidades de consumo” (HEREDIA, 1979, p. 132). 

 O fato dos produtos produzidos no roçado serem itens que podem ser 

autoconsumidos e/ou vendidos é outro fator que propicia uma autonomia relativa 

diante do mercado ao pequeno agricultor, pois, permite a ele enfrentar as flutuações 

de preços do mercado, situações que fogem a sua governabilidade. Embora haja 

essa predisposição, o agricultor também pode associar os citados cultivos com 

outros destinados exclusivamente ao comércio. Assim, o roçado é definido 

basicamente pela presença de produtos como - o milho, o feijão e principalmente 

pela mandioca, em que a falta deste último item, em determinadas regiões, pode 

chegar a ser considerada uma situação vergonhosa. 

 Com a marca central da família na economia camponesa, faz-se notório 

identificar os tipos de famílias que predominam nesse contexto. Todavia, é 

importante considerar que o conceito de família tem sido reportado para uma 

unidade “plástica e mutante” em que se sobrepõem os laços de aliança e/ou de 

consanguinidade, formado por um grupo de pessoas, referida por Carneiro (2008)  

“(...) pode ser percebida como um valor (próximo a um “sentimento de identidade”) 

que integra seus membros, dando sentido as suas relações e informando as 

estratégias coletivas e individuais” (CARNEIRO, 2008, p.259). 

 Não obstante Carneiro (2008) salienta que o estudo da agricultura familiar na 

atualidade requer a incorporação das relações sociais em sua complexidade, e que 
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a família mais que uma unidade de produção e consumo também se configura como 

uma unidade social. 

 Wolf (1970) em seu estudo sobre o campesinato identifica dois tipos 

predominantes de famílias nas sociedades camponesas: família nuclear - consiste 

em homem e mulher casados e sua prole; família extensa - agrupa em uma única 

estrutura certo número de familiares nucleares. 

 

Por conseguinte, as famílias extensas e os grupos domésticos 
maiores que a família nuclear ocorrem mais frequentemente entre os 
cultivadores, onde as tarefas de cultivo e a posse de especialidade 
que ocupa tempo parcial permitem e requerem maior força de 
trabalho (...) As técnicas de produção, incluindo as de cultivo e 
artesanato, necessitam ser tais de modo a se beneficiarem com a 
presença de trabalhadores adicionais permanentes.  (WOLF, 1970, 
p.94) 
 

 Nessa realidade é mais viável para tal produção que esses trabalhadores 

estejam na unidade doméstica como ressalta o referido autor, uma vez que a 

contratação de mão de obra assalariada não está na lógica desta unidade devido às 

suas condições financeiras, exceto em situações emergenciais que envolva doença 

ou ausência deste chefe de família. Contudo, o referido autor salienta ainda que “a 

crescente escassez dos recursos da terra fará crescer uma tensão na solidariedade 

das famílias extensas, acentuando todas as tendências centrífugas que são contidas 

sempre que a terra e outros recursos são suficientes” (WOLF, 1970, p. 101). Nessa 

dinâmica, as famílias nucleares tendem a predominar nesse contexto da agricultura 

familiar, sobretudo quando a terra torna-se escassa, o que acaba por dificultar o uso 

da propriedade como meio de fortalecimento da atividade agrícola. 

 Todavia, embora haja modelos de família a se predominarem, este estudo 

reconhece a complexidade e a grande plasticidade dessa unidade, sobretudo 

quando a realidade rural tem se apresentado com tantas nuances, como a migração, 

e a forte presença de famílias chefiadas por idosos. 

  O acesso à terra evidencia-se como elemento de extrema relevância nesse 

contexto, e ao reportar aos possíveis tipos de famílias presentes no regime de 

economia da agricultura familiar faz-se notório expor que o acesso à terra também 

influencia na definição da família no referido espaço. A terra disponível, na maioria 

das vezes, é insuficiente para o desenvolvimento do trabalho familiar, principalmente 

quando a família é extensa, o que promove um uso intensivo da mesma. Soma-se a 
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isso, o fato de ser incessante o interesse em adquiri-las. No seu trabalho, Heredia 

(1979) afirma que a forma mais viável para desenvolver os roçados nessas unidades 

se dá através do arrendamento, que são concessões de uso da terra mediante 

contrato, estabelecido entre o proprietário e o arrendatário (pequeno agricultor), por 

período determinado. 

 Ainda assim, conforme Heredia (1979) a escassez da terra se faz presente 

basicamente durante todo o ciclo de vida da unidade produtora, e se evidencia em 

dois momentos específicos - o casamento de algum dos membros, e quando ocorre 

a morte do chefe da família. O casamento representa a constituição de uma nova 

unidade de produção, por isso, em alguns casos quando não há terra disponível, por 

parte de ambas as famílias dos nubentes, ocorre a migração. Na segunda situação 

exposta referente à transmissão do patrimônio, uma infinidade de situações é 

possível a depender da realidade vivenciada por cada unidade. 

 

Com efeito, o que acontece mais frequentemente é que quando o pai 
de família morre, a maioria dos filhos já não faz parte do grupo 
doméstico, uns casaram-se e constituíram uma nova unidade de 
trabalho e casa separados da original, enquanto outros migraram 
(HEREDIA, 1979, p. 148). 
 

 Em razão da insuficiência de terras, há uma tendência natural pela  

indivisibilidade do patrimônio, ou pelo seu menor fracionamento havendo muitas 

vezes situações de compra-venda entre os herdeiros. Pois, embora os herdeiros se 

reportem para outras atividades, tende em haver pelo menos um membro do grupo 

doméstico originário interessado em manter a condição de pequeno agricultor, e 

sem a terra essa possibilidade está fadada ao fracasso. “O que define o pequeno 

produtor como tal é o trabalho efetuado na terra e, em consequência, a perda da 

mesma implicaria no seu desaparecimento como categoria social” (HEREDIA, 1979, 

p.150).   

 Diante das visões teóricas apresentadas, evidencia-se as categorias 

complexas que são a agricultura familiar e o seu produtor, bem como a enorme 

capacidade de adaptação dos membros da unidade familiar. Tal diversidade 

demonstra uma variedade de faces de um mesmo objeto e não de objetos diferentes 

que é a agricultura familiar. E a constante reconfiguração da agricultura familiar, 

também é reflexo das contínuas mudanças dos contextos históricos que por hora 
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não podem ser apartados de sua análise, com os seus aspectos, principalmente os 

de ordem social, econômica e política. 

 

 

1.2 - A Dinâmica do Trabalho na Agricultura Familiar 

  

 O advento da sociedade moderna promoveu modificações estruturais na 

sociedade e vários autores tentaram entender e explicar tais modificações. A divisão 

do trabalho foi uma dessas mudanças, que reordenou o sistema produtivo, bem 

como o setor de serviços e demais setores da sociedade, assim como as relações 

sociais.  

 Alguns clássicos da sociologia abordaram sobre a divisão do trabalho e 

deram a sua contribuição sobre o tema.  Durkheim (2010) foi um deles, e em sua 

concepção atribuiu um caráter moral à divisão do trabalho ao considerar que ela 

promove a coesão social na sociedade. O referido autor refere-se à divisão do 

trabalho baseado não mais na consciência coletiva que anula as diferenças 

individuais, mas sim na interdependência que passa a existir entre as funções 

divididas e diferenciadas (solidariedade orgânica). “Portanto, se a divisão do trabalho 

não tivesse outro papel além de tornar a civilização possível, ela participaria da 

mesma neutralidade moral (DURKHEIM, 2010, p.18). Pois, na perspectiva do autor a 

divisão do trabalho dá-se por uma demanda coletiva e para atender a coletividade. 

 Conforme Durkheim (2010) a solidariedade mecânica predominava nas 

sociedades pré-capitalistas onde os indivíduos permaneciam independentes da 

divisão do trabalho, pois desenvolviam atividades muito parecidas, o que tornava o 

grupo mais homogêneo em relação até mesmo aos interesses individuais e a 

características da personalidade. Com isso, havia uma predominância da 

consciência de grupo sobre a consciência individual, já que os indivíduos se 

interligavam pela igualdade das funções exercidas. Enquanto que a solidariedade 

orgânica dá-se pelas diferenças sociais e tais diferenças é que promoveriam a união 

entre os indivíduos, pela necessidade de estabelecer relações de troca em qualquer 

área, proporcionando a interdependência entre as pessoas. Dessa necessidade 

Durkheim (2010) identifica a divisão social do trabalho, pautada no mecanismo da 

interação entre os diferentes pela necessidade de se complementarem.  
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 Tais relações de troca estão relacionadas a valores que antes de se atribuir 

uma divisão do trabalho, a categoria trabalho impunha nos indivíduos, a exemplo 

das relações de solidariedade. K. Woortmann (1990) traz essa concepção em seu 

estudo ao abordar sobre o “discurso aristotélico” “a oposição entre a arte de 

aquisição e a arte de enriquecer – ou um discurso escolástico (que pode ser visto 

como a cristianização do pensamento aristotélico), enquanto condenação do turpe 

lucrum” (K.WOORTMANN,1990, p.64) que quer dizer  torpe ganância. Segundo os 

apontamentos de Woortmann (1990), o pensamento social de Aristóteles e tantos 

outros pensadores da antiguidade é fundamental para o entendimento da tradição 

inscrita em uma ética denominada por Woortmann (1990) de Campesinidade, cujos 

princípios de solidariedade e honra se constituem e são constituídos com forte 

interdependência com o trabalho.  

 Isso ocorria à medida que o trabalho era tido como a principal fonte de 

aquisição material, assim como o meio de se edificar a honra e o caráter do homem, 

em que não se admitia em uma comunidade a venda do trabalho, ou mesmo a sua 

transformação em mercadoria, e tampouco a do homem trabalhador. Com base na 

teoria de Aristóteles apontada por Woortmann (1990) de que o ganho transparente 

provinha do trabalho e não do lucro invisível, é que os conceitos de “valor de uso” e 

“valor de troca” se desenvolveram. E de modo bem simples, o “valor de troca” 

associa-se ao processo de comercialização, ao lucro, enquanto  o “valor de uso” 

associa-se ao trabalho, a uma troca do homem com a natureza, que está 

estritamente relacionado com os valores do camponês, ou seja, a natureza oferece 

as condições de trabalho e o camponês/agricultor familiar a utiliza para a garantia de 

sua sobrevivência e de sua família.  

 Ainda assim, percebe-se que o conceito de divisão do trabalho exposto por 

Durkheim (2010) relaciona-se com o “discurso aristotélico”, posto que, para ele os 

serviços econômicos que a divisão do trabalho pode provocar são poucos em 

comparação com o efeito moral que ela produz, pois “sua verdadeira função é criar 

entre duas ou várias pessoas um sentimento de solidariedade” (DURKHEIM, 2010 

p.21). Nesse sentido, a solidariedade social seria o mecanismo gerador da coesão 

social. 

 

Se a divisão social do trabalho produz a solidariedade, não é só 
porque faz de cada indivíduo um agente de troca, como dizem os 
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economistas; é porque cria entre os homens todo um sistema de 
direitos e deveres, que os ligam uns aos outros de maneira durável. 
Do mesmo modo que as similitudes sociais dão origem a um direito e 
a uma moral, que as protege, a divisão do trabalho dá origem a 
normas que asseguram o concurso pacífico e o regular das funções 
divididas (DURKHEIM, 1984, p.204). 
 

  Logo, seguindo essa linha de pensamento a solidariedade se expressa, a 

depender do quanto está organizada a divisão do trabalho, se em maior ou menor 

grau na sociedade, somada ainda à consciência que predomina nesse meio, que 

poderá ser individual ou coletiva. Durkheim aponta ainda que nas sociedades 

modernas capitalistas já predomina uma complexa e acelerada divisão do trabalho, 

e isto repercute em uma maior interdependência entre os indivíduos. 

 Todavia, Heredia (1979) em seu estudo sobre os pequenos agricultores no 

Nordeste identificou essa relação de complementaridade e de reciprocidade mesmo 

em sociedades mais simples, mas com diferenças entre os indivíduos, sejam elas 

sociais ou econômicas. Entre as famílias em situações de necessidade de saúde ou 

econômica, a comunidade formada por vizinhos promoviam uma rede de 

solidariedade para socorrer alguma família em situação de “precisão”, isto é em 

situação de extrema necessidade.  

 

A troca de bens e serviços entre vizinhos é constante. Diariamente, 
crianças mandadas pelos pais, vão à casa de um vizinho pedir 
emprestado algum utensílio de cozinha, frutas ou qualquer objeto 
necessário naquele momento em sua casa, entre os quais se 
incluem também ferramentas. (...) Esta reciprocidade é que permite a 
manutenção deste tipo de relação. (...) Deste modo, é comum a 
assistência nos casos de doença ou de situações econômicas 
críticas. (...) Um habitante de Boa Vista viu-se sem condições de 
sustentar sua família, o que levou os vizinhos a juntarem dinheiro 
para comprar remédios para seus filhos doentes e comida durante 
um certo tempo (HEREDIA, 1979, p.46). 

 

 Percebe-se que mesmo no século XX, período em que Heredia (1979) 

realizou seus estudos, independentemente de terem atividades comuns de trabalho 

a solidariedade se expressou em comunidades que apresentaram diferenças em 

outros aspectos entre os indivíduos. 

 De acordo Barbosa (2010), as formas de solidariedade e as relações de 

reciprocidade foram as primeiras manifestações de uma proteção social no meio 

rural brasileiro, denominado em seu estudo de “práticas costumeiras de proteção 
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social”. Tais relações se davam no âmbito da vizinhança, mas, sobretudo entre 

agregados, sitiante e fazendeiros. Sendo que estes retribuíam a fidelidade daqueles 

por meio do fornecimento de socorro, no momento da doença, do parto, e de 

alimentos em momentos de calamidades, como secas e enchentes.  

 Marx (1999) foi outro clássico da sociologia a tratar da divisão do trabalho e 

antes de identificar o conceito de divisão do trabalho, faz-se notório ressaltar que 

Marx (1999) ao estudar o homem com as relações sociais que estabelece e os 

meios de produção para a transformação da natureza, também considera que o 

homem ao produzir as condições materiais de existência, também produz a sua 

própria consciência, seu modo de pensar e de conceber o mundo. 

  Para Marx (1999), a divisão social do trabalho representou a divisão de 

tarefas na manufatura e na sociedade. Na manufatura o interesse se dava na busca 

de uma maior produtividade, propiciando o aumento na aquisição da “mais valia10”. 

  Nesse sentido, o trabalhador passa a executar parte do trabalho,  

especializando-se em uma fração do produto, assim o trabalho é dividido em etapas 

e a quantidade dessas etapas dependerá da complexidade do produto final. Nessa 

perspectiva, há uma depreciação da força de trabalho, visto que o trabalhador fica 

alheio de todo o processo de trabalho e geralmente apartado do produto final.  

 

Podemos com A. Smith, imaginar que a divisão social do trabalho se 
distingue da divisão do trabalho na manufatura apenas 
subjetivamente, isto é, para o observador, que, na manufatura, vê em 
conjunto os diversos trabalhos parciais que se processam no mesmo 
local, enquanto a divisão do trabalho na sociedade tem sua conexão 
obscurecida por estar dispersa em imensas áreas e pelo grande 
número dos que estão ocupados em cada ramo determinado (MARX, 
1999, p.409). 
 

 Nesse viés, Marx (1999) identificou a divisão também da sociedade em 

classes sociais, sendo que nessa premissa, a condição para a divisão em classes é 

a apropriação dos meios de produção que compõem organicamente o capital fixo 

(máquina e equipamentos) e capital variável (salário e matéria-prima). Assim, o 

                                                           

10 (...) quer produzir uma mercadoria de valor mais elevado que o valor conjunto das mercadorias 

necessárias para produzi-la, isto é, a soma dos valores dos meios de produção e força de trabalho, 
pelos quais antecipou seu bom dinheiro no mercado. Além de um valor-de-uso, quer produzir 
mercadoria; além de valor - de - uso, valor, e não só valor; mas também valor excedente - mais valia 
(MARX, 1999, p.220). 
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referido autor aponta que o trabalhador é detentor apenas da sua força de trabalho e 

precisa vendê-la para garantir a sua sobrevivência. Conquanto, para Marx  (1999), a 

divisão do trabalho na sociedade, não representa uma divisão de funções 

coordenadas, como pensava o organicista Durkheim (2010); pelo contrário, é um 

sistema que por si só expressa contradição e conflito de interesses. Pois, para Marx 

(1999), “a história de toda sociedade até hoje é a história da luta de classes”. E 

estando a sociedade dividida em classes, estas se inserem em um único e grande 

sistema que é o modo de produção capitalista, em uma perspectiva de contínua 

desvalorização do trabalho enquanto bem correlato a princípios de honra e 

solidariedade. 

 Diante disso, Marx (1999) que conforme Woortmann (1990) também fora 

influenciado pelo pensamento de Aristóteles, descreve o processo de coisificação do 

trabalhador, inserido em uma ordem em que o valor das coisas se sobrepõe ao valor 

dos homens. A partir disso, identificou o processo de alienação do trabalhador e logo 

se posicionou contrário ao mesmo.  

  A divisão do trabalho para Marx (1999, vol I p.406) refere-se “a totalidade das 

formas heterogêneas de trabalho útil, que diferem em ordem, gênero, espécie e 

variedade”. Portanto, a divisão do trabalho e a especialização das atividades é 

basicamente a divisão dos meios de produção e da força de trabalho. 

 

A divisão do trabalho dentro da sociedade e a correspondente 
limitação dos indivíduos as esferas profissionais particulares se 
desenvolve como a divisão do trabalho dentro da manufatura, a partir 
de pontos opostos. Dentro de uma família, e com desenvolvimento 
ulterior, dentro de uma tribo, origina-se uma divisão do trabalho que 
evolui naturalmente das diferenças de sexo e de idade, portanto 
sobre uma base puramente fisiológica, que amplia seu material com 
a expansão da comunidade, com o crescimento da população e 
notadamente com o conflito entre as diversas tribos e a subjugação 
de uma tribo pela outra (MARX, 1999, p. 406). 

 

 Para o referido autor a divisão do trabalho representou a coisificação do 

homem e da própria ação do trabalho, extinguindo os valores morais associados a 

essa ação e ao homem. Esses valores são abordados por Woortmann (1990) 

enquanto pertencentes a uma “ética camponesa” e que ainda podem ser 

identificados em economias de regime familiar. 
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 À luz da teoria de Marx (1999), as sociedades tradicionais já apresentavam 

uma forma natural de divisão do trabalho, mesmo que baseadas na idade, gênero ou 

força física. O que diferencia esta forma natural de divisão do trabalho, pela divisão 

do trabalho no capitalismo é a ausência de um excedente na produção, nas 

economias tradicionais e a constante desvalorização do trabalho em sua essência e 

do trabalhador na sociedade moderna. Logo, a divisão do trabalho para Marx (1999) 

tem sua gênese a partir do momento que emerge o excedente da produção nas 

sociedades tradicionais, e os indivíduos passam a estabelecer relações de troca.  

 A agricultura familiar se ampara na busca por satisfazer a necessidade de 

consumo da família e a relação produção – consumo confere razão para dividir a 

execução das atividades laborais que na maioria das vezes, são executadas pela 

mão de obra disponível na família sem a atuação de terceiros, isto é, quem consome 

deve estar disposto a atuar na produção. As atividades no contexto da agricultura 

familiar basicamente referem-se ao trabalho com lavoura, e no manejo de animais 

sendo organizadas em etapas e com uma divisão sob a hierarquia do chefe da 

família. A presente divisão das atividades segue a lógica da relação de competência 

e complexidade das tarefas, e para os melhores trabalhadores delega-se as 

atividades mais complexas. Além disso, nesse contexto os critérios idade e sexo são 

decisivos para a atribuição das tarefas, ainda assim é preciso considerar que há 

uma definição específica para os espaços de trabalho, posto que as tarefas  

domésticas não são consideradas  atividades de trabalho. Atribui-se à mulher que 

desenvolve atividades na lavoura, o status de ajudante. Quanto aos demais 

membros, quando jovens já executam atividades de nível mais complexo para 

moderado nos espaços de produção e as crianças e os idosos são encarregados 

das tarefas mais simples.   

 Para tanto a composição familiar nesse contexto se faz relevante e, identifica-

se que para além das formas de união familiar e dos tipos de família que se 

constituem na agricultura familiar, a satisfação das necessidades via obtenção dos 

meios de consumo está intimamente ligada à divisão do trabalho neste contexto. 

Assim sendo, entende-se que há “(...) reconhecimento da centralidade da unidade 

de produção para a reprodução da família, através das formas de colaboração dos 

seus membros no trabalho coletivo (...)” (WANDERLEY, 2003, p. 45). Com isso, 

percebe-se a importância que é dada dentro da família aos membros ativos, isto é, 



47 
 

os homens em idade produtiva, que segundo Heredia (1979) começa a partir dos 13 

anos de idade, quando já são considerados “grandes” pelos seus pais. 

   Conforme Abramovay (1992, p. 60-61) “A lei básica da existência camponesa 

pode ser resumida na expressão ‘balanço entre trabalho e consumo’ (...) O uso do 

trabalho camponês é limitado pelo objetivo fundamental de satisfazer as 

necessidades familiares.”  

  Heredia (1979) faz uma abordagem em seu estudo do trabalho familiar de 

pequenos produtores do Nordeste do Brasil sobre a posição dos membros da família 

em relação ao trabalho e sua implicação no nível de participação nas decisões 

dentro do grupo doméstico. O trabalho desenvolvido nos espaços pertencentes aos 

pequenos agricultores são a casa e a lavoura, sendo que na lavoura há um maior 

envolvimento dos homens adultos, e este espaço lavoura, Heredia (1979) denomina-

o em seu estudo de “roçado”. 

 

Não há dúvida de que o lugar que os diferentes membros ocupam 
dentro do grupo doméstico está estreitamente ligado à sua posição 
com relação às atividades que desenvolvem no roçado ou na casa. 
Sendo assim, a inserção de cada membro em qualquer um dos dois 
âmbitos varia tanto pelo sexo a que pertence como pelo ciclo de vida 
de cada indivíduo (HEREDIA, 1979, p.77). 
 

 Nesta perspectiva, percebe-se que há uma hierarquia nesta estrutura 

doméstica, bem como uma divisão e organização do trabalho para a garantia da 

sobrevivência do grupo e tal divisão se delimita fortemente pela questão etária e de 

gênero. Nota-se ainda uma delimitação dos espaços – casa-roçado, somada a uma 

resistência no reconhecimento do trabalho feminino, posto que, caso a mulher 

participe do trabalho para a obtenção dos meios de consumo no roçado, este 

trabalho não é visto como trabalho e sim como “ajuda”. Soma-se a isso o fato das 

atividades domésticas, desenvolvidas no âmbito da casa e quintal também não 

serem reconhecidas como trabalho. “A oposição casa-roçado delimita a área do 

trabalho e do não-trabalho, assinalando os lugares feminino-masculino relativos a 

essa divisão” (HEREDIA, 1979, p. 79). 

 Percebe-se que na divisão do trabalho na agricultura familiar uma vinculação 

aos critérios de idade e gênero para classificação das atividades, embora haja uma 

maior dependência da relação de gênero para a divisão das tarefas, pois as tarefas 

mais complexas ficam circunscritas à relação do casal, entre marido e mulher. E a 
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condução de todo o processo de produção se efetiva pela liderança do chefe da 

família. 

 

A direção do processo é determinada pelo pai de família, detentor, do 
governo do trabalho. É ele quem “dá a direção”. O fato de ser o 
homem quem define a direção do deslocamento espacial indica que 
ele também detém o controle do processo como um todo. A mulher, 
pelo contrário, é remetida a um movimento inverso, de fora para 
dentro, trazendo para dentro da casa os produtos da roça 
transformados em mantimento, para torná-los comida, inserida em 
sua própria “direção”, a do consumo. Em oposição ao do homem, o 
movimento da mulher dá-se de um espaço já domesticado por ele 
para outro espaço, a casa, núcleo simbólico da família 
(WOORTMANN, 1997, p. 37). 

 

 Nessa direção, é notória a atribuição de grande importância ao chefe da 

família, pois, mesmo a produção sendo resultado do trabalho da maior parte dos 

membros desta, inclusive com a participação das mulheres, é o pai que assume a 

responsabilidade e responde pela produção. “O trabalho no roçado é o trabalho do 

pai, definindo-se assim este âmbito como masculino” (HEREDIA, 1979, p. 80). Além 

disso, a venda dos produtos excedentes também é um atributo do chefe da família, 

já que a participação em feiras e em espaços exteriores à propriedade familiar, 

permite a visibilidade do trabalho da família, logo deve ser realizado pelo líder do 

grupo, como meio de autoafirmação.  

 

Cabe ao pequeno produtor, por sustentar a família, realizar a venda 
dos produtos. A imagem de que o pai é a figura hegemônica dentro 
do grupo familiar, na medida em que é o responsável por sua 
subsistência, deve ser apresentada ao mundo exterior à própria 
unidade (HEREDIA, 1979, p.84). 

 

 Abramovay (1992) faz analogia da economia camponesa com a empresa 

capitalista, entretanto sabe-se que esta tem como finalidade o lucro e através da 

mão de obra assalariada. Diferente disso, a economia camponesa depende para o 

seu desenvolvimento do volume da atividade familiar, e principalmente do número 

de consumidores.  

 Esse volume da atividade familiar depende da quantidade de seus membros 

que se distribuem, segundo a lógica de cada membro em idade ativa de se 

responsabilizar por espaços produtivos dentro da propriedade familiar- denominados 

de “roçadinhos”. Estes são pequenos pedaços de terra que o pai concede aos filhos 
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“grandes” para trabalharem. E além de continuarem ajudando no roçado da família, 

o trabalho nos roçadinhos expressa uma forma de o pai conceder uma pequena 

autonomia aos filhos maiores, não deixando de ser uma espécie de laboratório de 

aprendizagem para que o ofício de agricultor seja treinado, na expectativa da 

perpetuação da atividade agrícola pela família. Tal autonomia também perpassa a 

dimensão financeira, já que parte da produção do roçadinho fica com quem o 

cultivou. 

 Entretanto K. Woortmann (1990), afirma que o uso da força de trabalho  

assalariada não descaracteriza o trabalho familiar neste tipo de agricultura, e mais 

que: 

 

 O uso de assalariados em unidades camponesas é, 
predominantemente, de caráter temporário, enquanto o trabalho 
permanente é fornecido pelo grupo doméstico (...) longe de se opor 
ao trabalho doméstico e ao trabalho como categoria indissolúvel da 
família, o uso de assalariados é a condição mesma de realização 
desta última (K. WOORTMANN,1990 p.26).  
 

 Convém salientar ainda que o processo de trabalho camponês, mesmo que 

possa utilizar força de trabalho assalariada, possui uma autonomia que o faz diferir 

do modo de produção capitalista, posto que neste o trabalhador é alijado dos meios 

de produção e não participante do processo como um todo, mas apenas de parte 

dele como nos ilustrou Karl Marx (1999). Na produção camponesa, o trabalho é 

consciente, o pai-patrão é detentor de um saber que o permite governar o processo 

de trabalho e dirigir o trabalho da família. Além disso, o pai exerce uma transmissão 

de conhecimentos para os filhos, estes já identificados como a força de trabalho, que 

com o passar do tempo estarão apropriados do saber-fazer na sua total dimensão, e 

assim, poderão galgar o status de “conhecedores plenos” do processo de produção. 

 

(...) ao trabalhar a terra, o camponês realiza outro trabalho: o da 
ideologia, que, juntamente com a produção de alimentos, produz 
categorias sociais, pois o processo de trabalho, além de ser um 
encadeamento de ações técnicas, é também um encadeamento de 
ações simbólicas, ou seja, um processo ritual. Além de produzir 
cultivos, o trabalho produz cultura (WOORTMANN,1997, p.15). 

 

 Além disso, Chayanov (1975) identificou a produção familiar na economia 

camponesa como um todo indivisível cuja formação se origina e depende de um 
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organismo único – a família. Por isso, é equivocada a tentativa de conceber o 

camponês como um capitalista que é seu próprio operário. 

 Percebe-se então, que mesmo como meio de sobrevivência, e de produzir 

saber-fazer, que os roçadinhos também se constituem em um mecanismo de 

manutenção da união familiar assim como da integração financeira desta unidade e 

de divisão do trabalho. 

 

Considerando hipoteticamente o caso dos roçadinhos não existirem e 
de todos os membros do grupo doméstico desenvolverem tarefas 
apenas no roçado familiar, poderiam surgir situações conflitivas. Isso 
poderia se dar mais claramente no caso de alguns dos filhos 
trabalharem mais que o pai. (...) Isso nos leva a pensar que sempre 
que houver filhos grandes desenvolvendo tarefas no roçado familiar, 
existirão também roçados individuais (HEREDIA, 1979, p.113). 

 

 Entretanto, a motivação para o trabalho na economia da agricultura familiar se 

baliza na garantia da subsistência dos membros e “o volume da atividade familiar 

depende inteiramente do número de consumidores e de maneira alguma do número 

de trabalhadores” (CHAYANOV, 1925/1986: 78 apud ABRAMOVAY, 1992, p. 61). 

  

Por11 outra parte, la importancia de cada rublo de ingresso bruto para 
el consumo aumenta em uma economia familiar gravada com 
miembros incapaces de trabajar. Esto hace que aumente la 
autoexplotación de la mano de obra familiar, de modo que el nível de 
vida de la família, amenazado por la mayor demanda, se mantenga 
em certo modo igual (CHAYANOV, 1975, p.22). 
 

 Com isso, ao vislumbrar uma família com crianças e idosos, os membros 

adultos ativos terão que desempenhar um maior volume de trabalho, pois embora 

aqueles contribuam em algumas atividades, não estão no estado de “força plena” 

para o trabalho.  Conforme Tepicht (1973), o estado de “força plena” indica a 

apropriação do modo de fazer em sua amplitude, em que o homem sabe como e por 

que fazer. “Neste sentido, não é a idade que faz o homem pleno ou a força plena, 

mas é o saber pleno que faz a idade enquanto constructo social” (WOORTMANN, 

1997, p.12). No caso específico do idoso, embora haja um domínio do saber-fazer, o 

                                                           

11
 Por outra parte, a importância de cada 'rublo' do valor bruto para o consumo aumenta em uma 

economia familiar sobrecarregada por membros incapazes de trabalhar. Isto faz com que aumente a 
autoexploração da mão de obra familiar, de modo que o nível de vida da família, ameaçado pela 
maior demanda, se mantenha em certo modo igual (CHAYANOV, 1975, p.22, tradução nossa). 
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vigor físico já diminuiu e tende a contribuir para uma perda na execução das 

atividades, o saber-fazer e o vigor físico seriam condições inversamente 

proporcionais. Pois, quando o idoso atinge um alto nível de saber-fazer, seu vigor 

físico encontra-se em declínio e tal situação o coloca em uma condição peculiar, que 

o mantém em um considerado nível de consumo, mas com baixo ou nulo nível de 

produção dos meios de sobrevivência. Esta relação favorece a formação de um 

status para o idoso no contexto da agricultura familiar, de fonte de despesas, em 

uma família que vivencia rigorosamente a relação nível de consumo versus nível de 

produção. 

 De acordo com Woortmann (1997), a condição do saber-fazer é o pilar que 

fundamenta a autoridade do chefe da família - o pai - pois além de governar o 

trabalho, também gerencia todo processo de trabalho.  

 

O homem, e notadamente o pai – mesmo porque ser homem, em 
contraposição a ser rapaz, implica ser pai -, é “força plena” da 
família, não apenas por ser mais forte. Em certos momentos do ciclo 
evolutivo do grupo doméstico, alguns filhos podem ter mais vigor 
físico que ele. Ele é “pleno” porque a ideologia camponesa o define 
como aquele que “re-une” todas as condições para participar de todo 
o processo de trabalho. (WOORTMANN, 1997, p.39) 

 

 Nesta combinação de saber fazer, pai, chefe da família e sob as influências 

de uma sociedade com resquícios de um forte tradicionalismo e patriarcalismo, nota-

se uma forte hierarquização nas relações de trabalho e familiares no regime de 

produção da agricultura familiar.  

 A relação de superioridade do chefe da família se expressa até mesmo nos 

instrumentos de trabalho, em que os mais novos e em melhores condições de uso 

são para “lida” do pai, e à medida que vai perdendo sua eficácia, passa para o uso 

da esposa e quando já não tem mais serventia, é usado pelas crianças, muitas 

vezes para a prática de brincadeiras.  

 O padrão de consumo também revela a hierarquia das relações de produção 

vez que, quem trabalha tem direito a ter uma alimentação mais reforçada, em 

detrimento de quem oferece “ajuda” no processo de trabalho, já que é assim que é 

considerada a participação da mulher, das crianças e dos idosos. 

 

O processo ideológico está imbricado no processo de trabalho e 
condiciona a relação entre o consumo alimentar e a participação na 
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produção. Ele faz com que a mulher, ainda que participando da 
mesma etapa e momento do processo de trabalho, e mesmo que sua 
produtividade na jornada de trabalho seja idêntica à do homem, não 
tenha o direito de partilhar do padrão de consumo dos homens 
(WOORTMANN, 1997, p. 53).  

 

 Woortmann (1997) também aponta momentos da atividade rural que 

representam a divisão do trabalho na economia em questão, o momento em que o 

mato é desbravado e é feita a queimada trata-se de atividade eminentemente 

masculina, posterior a isso vem o processo da coivara, etapa que já permite a 

participação da mulher. Atividades determinantes para o sucesso da colheita, como 

a abertura de covas geralmente são realizadas pelo homem, pois é determinante 

para a produção, além de exigir maior conhecimento já que, o tipo de cova varia 

conforme o tipo de cultura, produtos e possibilidades de consorciamento entre 

culturas diferentes. Já o plantio da semente permite a execução pela mão de obra 

que oferta a “ajuda” no processo de produção: mulheres, crianças e idosos. 

 

Isto porque abertura de covas e plantio são considerados atividades 
diferenciadas pelo gênero e pela idade dos atores. Podemos ver três 
momentos que se seguem: a abertura da cova pelo pai; o plantio 
pela mulher; o fechamento da cova pelas crianças ou pela mulher, 
quando não há ainda crianças (WOORTMANN, 1997, p. 67). 

  

 Diante do conceito de “força plena” pode-se relacioná-lo com a lógica do 

sistema de produção capitalista - de máxima produtividade - e a partir dessa lógica, 

e inseridos no processo de produção capitalista tem-se a disseminação de valores 

por todos os âmbitos produtivos a saber - valorização do lucro, da produtividade, da 

eficiência, da otimização do tempo na execução das atividades, dentre outros. 

  Carneiro (1983) demonstrou a determinação da ordem econômica na direção 

de projetos de assentamento e irrigação no Piauí destinado a pequenos agricultores, 

que adotava critérios de negar a concessão quando as famílias eram chefiadas por 

idosos. A possibilidade de ser contemplada dava-se caso tivesse um filho adulto, 

que pudesse se responsabilizar pela propriedade.   

 Conforme K. Woortmann (1990), a unidade familiar dentro de uma ética 

camponesa, que se refere a “uma qualidade presente em maior ou menor grau em 

grupos específicos”, o pai independentemente de sua idade é a autoridade da 

família, e não é marginalizado por ser idoso “(...) ele é o dono do sítio no qual se 

mora e se trabalha e também o detentor do saber e da experiência acumulados. É 
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por ser dono do saber que ele é dono do sítio e pai de família. Ele não é velho, mas 

um sábio” (K. WOORTMANN, 1990, p.48). Entretanto, nota-se a transferência para o 

contexto camponês de categorias geradas pela ordem econômica do capitalismo, 

em que “(...) a autoridade se subordina à produtividade da força de trabalho (...)” e 

princípios como a hierarquia familiar, perdem sentido diante de uma lógica 

produtivista.   

 Assim, a agricultura familiar vai se configurando continuamente como algo 

heterogêneo e multiforme a partir das influências e das negações destas em seu 

meio e da relação com outros modos de produção.  

 

 

1.3 – O Idoso na Divisão do Trabalho na Agricultura Familiar  

  

 Conforme Wajnman; Oliveira; Oliveira (1999) os idosos em pior situação 

socioeconômica são os que mais participam do mercado de trabalho. Além disso, à 

medida que envelhecem as melhores chances de permanecer ativos pertencem aos 

mais bem qualificados, com maior nível de escolaridade, e, sobretudo aos que não 

desenvolvem atividades manuais. Isso porque as atividades manuais tendem a 

provocar maior desgaste físico, bem como antecipar o esgotamento das forças 

produtivas do indivíduo, a exemplo das atividades desenvolvidas no meio rural. 

 Ainda assim, a área rural tem taxas de participação mais elevadas na 

população economicamente ativa (PEA), mas o peso proporcional da PEA rural na 

PEA idosa total é mais baixo – 13% para homens e 14% para as mulheres – devido 

à crescente predominância da população urbana no país. Essa taxa também 

expressa o cenário que tem expandido no país – de a pessoa residir em espaço 

diferente de onde trabalha, ou seja, um indivíduo morador da área rural pode  

deslocar diariamente e exercer atividade tipicamente urbana, já que em seus 

estudos a Pesquisa nacional por amostra domiciliar (PNAD) faz remissão ao local de 

residência do indivíduo (WAJNMAN; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1999).  

 As autoras supracitadas afirmam ainda que em 2002, 41% dos homens com 

60 anos ou mais trabalhavam ou procuravam emprego, enquanto que apenas 13% 

das mulheres encaixavam nesse perfil. Diante da distinta predisposição à atividade 

econômica de homens e mulheres, embora haja maior peso relativo de mulheres na 
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população idosa, tem-se que em 2002, 71% da PEA idosa era constituída de 

homens e 29% de mulheres.   

 Diante da centralidade do homem e da mulher na divisão do trabalho na 

agricultura familiar, ao mesmo tempo em que se percebe a atuação de outras forças 

de trabalho que também se fazem importantes para o processo de produção, a 

exemplo dos filhos e dos idosos, faz-se relevante identificar essas forças atuantes e 

compreendê-las na sua dinâmica. 

 Percebe-se uma convergência entre a divisão do trabalho e a questão do 

gênero, uma vez que, homem e mulher são postos como sujeitos que se 

complementam, mas que exercem trabalhos em espaços opostos. Isso, porque, 

mesmo a mulher contribuindo na lavoura, essa contribuição não é identificada como 

trabalho. Por enquanto, Anita Brumer e Nádia Maria Schuch Freire verificaram em 

uma pesquisa no estado do Rio Grande do Sul que: 

 

Na divisão de trabalho que se estabelece entre os sexos, ao homem 
cabe geralmente a exclusividade de desenvolver serviços que 
requerem maior força física, tais como lavrar, cortar lenha, fazer 
curvas de nível, derrubar árvores e fazer cerca. Também cabe ao 
homem o uso de maquinário agrícola mais sofisticado, tal como o 
trator. À mulher, de modo geral, compete executar tanto as 
atividades mais rotineiras, ligadas à casa ou ao serviço agrícola, 
como as de caráter mais leve. Entre as tarefas em geral executadas 
pelas mulheres estão praticamente todas as atividades domésticas, o 
trato dos animais, principalmente os menores (galinhas, porcos e 
animais domésticos), a ordenha das vacas e o cuidado do quintal, 
que inclui a horta, o pomar e o jardim (BRUMER e FREIRE, 
1983/1984, p.318). 
 

 Nesse viés percebe-se que há uma distinção de evidência cultural para as 

atividades leves e pesadas, ou seja, as que envolvem menor e maior esforço físico, 

atribuindo as tarefas leves para as mulheres e as pesadas para os homens. Dessa 

forma, infere-se que as atividades leves também ficam a cargo de serem executadas 

pelos mais jovens e pelos idosos, antes de se aposentar. 

 Todavia, como já mencionado, a mulher desenvolve atividades nas duas 

categorias, na categoria pesada pode incluir as atividades de colheita e as demais 

que são distribuídas para o coletivo, isto é, para todo o grupo familiar. Logo, Maria 

Ignez Paulilo constata que “o trabalho é leve e a remuneração é baixa, não devido 

as suas características, mas devido à posição ocupada na hierarquia da família por 

aqueles que executam o trabalho” (PAULILO, 1987, p.70). 
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  Nessa perspectiva, Woortmann (1997) também identifica esse espaço de 

produção agrícola como um espaço de divisão de trabalho entre o homem e a 

mulher atuando como construtor do gênero. E tal divisão perpassa outros espaços 

como a casa e demais ambientes utilizados na convivência familiar, o que reflete na 

distribuição até mesmo dos alimentos, já que, para quem desenvolve “atividades 

pesadas” destina-se os alimentos considerados fortes12, e para quem “não” 

depreende tanto esforço no trabalho com a execução de “atividades leves”, o direito 

ao consumo limita-se aos alimentos fracos. 

 A construção do gênero no contexto estudado da agricultura familiar também 

se faz pelo uso simbólico dos instrumentos de trabalho. Tem-se como exemplo o 

próprio machado, pois quando o seu estado é novo, subentende-se que é mais 

produtivo, assim deve ser utilizado pelo homem, chefe da família. Depois de certo 

tempo de uso, quando já fora “amansado” passa a ser utilizado na esfera doméstica. 

A menos que haja um filho mais velho em idade de trabalhar como assalariado, em 

caso dos sitiantes mais pobres, pode vir a utilizá-lo antes da mulher e crianças na 

esfera doméstica. Diante disso, “há então um paralelismo entre a “força plena” das 

pessoas e a “força plena” dos instrumentos” (WOORTMANN, 1997). 

 No tocante à presença de idosos no grupo familiar, esses também são 

identificados por Woortmann no processo de trabalho como ajudantes, ou então 

dependentes, quando concebido dentro da relação produção versus consumo, 

relacionando – o a uma fonte de despesas. 

 

A ideia de dependência está fundamentalmente relacionada a 
produção/consumo mas também diz respeito à manutenção (ou não) 
da saúde, capacidade/incapacidade física e mental, realização ou 
não de tarefas domésticas, etc. O indivíduo dependente é aquele 
incapaz de prover, por seus próprios meios, suas necessidade de 
consumo ou o exercício dessas atividades (CAMARANO & EL 
GHAOURI, 1999, p. 281).   
 

 Desta forma, os idosos podem ser identificados como fonte de despesas no 

seio da família produtora, em detrimento da condição de trabalhador contribuinte no 

                                                           

12
 Conforme Woortmann (1997), alimentos fortes são: feijão com farinha, geralmente servido no café 

e no almoço em dias de trabalho pesado, assim como a carne; os alimentos leves são leite com 
algum tubérculo, ou cuscuz e pão. 
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processo de produção familiar. E mesmo atuando ativamente, não tem a sua força 

de trabalho reconhecida como plena e tampouco como fonte de trabalho 

significativa, mas como ajuda, conforme apontado por Woortmann (1997). 

 Nesta perspectiva, identifica-se uma sub-categoria dentro da complexa 

categoria trabalho, denominada forças de trabalho secundárias, entendida pela 

teoria do campesinato por “forças marginais” de trabalho que atuam na referida 

dinâmica de trabalho no contexto da agricultura familiar. 

  

Na maior parte das unidades camponesas da Europa, o essencial 
dos trabalhos da lavoura é assegurado pelo chefe da família e pelos 
membros da família que se encontram em plena força. Já o serviço 
dos estábulos, dos chiqueiros e o que se refere aos pequenos 
animais é garantido, sobretudo pelo trabalho em tempo parcial das 
mulheres, crianças e velhos, além das margens de tempo disponíveis 
pelo chefe da família, em suma pelas ‘forças marginais’ da unidade 
produtiva. Poderíamos chamar estas forças, também, de não 
transferíveis, já que se esta família deixar sua exploração agrícola 
não poderá mais recorrer a estas forças para assegurar sua 
subsistência. Mas enquanto, por uma razão ou outra, a família 
camponesa não tem alternativa, é obrigada a aceitar por seu trabalho 
uma renda ‘marginal’ que completa seu mínimo de existência 
(TEPICHT, 1973, p.37-38 apud ABRAMOVAY, 1992, p. 74). 

 

 Identifica-se aqui uma nítida divisão de tarefas e papéis, em que as atividades 

prioritárias são desenvolvidas pelos trabalhadores reconhecidamente mais 

capacitados: chefe da família, filhos adultos, e já as tarefas tidas como menos 

pesadas, ou leves são desenvolvidas por aqueles que contribuem dentro desta 

unidade, porém enquanto “força marginal”, ou seja, que tem validade restrita a este 

contexto e de modo irregular, pois caso a família precise de outra fonte de renda, 

não serão estes que terão a mão de obra negociada em um espaço externo à 

unidade, por isso também são identificadas como forças “não transferíveis”.  Isso 

também acaba por confirmar a posição hierárquica em que os trabalhadores de 

“atividades leves” ocupam no espaço sociofamiliar. 

 Para Woortmann (1997) o desempenho das forças marginais, também se 

expressa, à medida que a família dedica-se ao cultivo de uma variedade de espécies 

de importância secundária, vez que os produtos: milho, feijão, mandioca e algodão 

são vistos como básicos, isto é, de primeira necessidade. Já os alimentos 

reconhecidos de ordem secundária são complementos, isto é, supérfluos são 

cultivados quando há “forças marginais” disponíveis na família, ou seja quando há 
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força de trabalho, que não está envolvida diretamente na atividade principal, que é o 

cultivo dos itens de necessidade básica. “Exprimem simbolicamente que a família 

pode se dar ao aparato de investir trabalho em algo que não é fundamental” 

(WOORTMANN, 1997, p. 96). 

 

Neste contexto cultural, como em outras formas camponesas do 
Brasil, a categoria trabalho só se aplica ao homem, mais 
especificamente ao pai de família. No espaço da roça no sítio, a 
mulher, os velhos e os não-adultos em geral não “trabalham”; sua 
atividade se define como ajuda. É só no âmbito da casa que a 
atividade feminina é considerada trabalho (ainda que menos 
valorizado), marcando assim espaços de gênero. (WOORTMANN, 
1997, p.134). 
 

 Ao longo do processo de trabalho observa-se uma divisão das tarefas que 

tomam como referência o conhecimento – saber-fazer, e que diretamente implicam 

na participação no consumo, especialmente de alimentos no âmbito da unidade 

familiar. A divisão do trabalho, por sua vez também traz implicações na 

hierarquização nas relações familiares e na distribuição de poder decisório neste 

espaço. 

 

Trabalho é uma categoria cultural ou ideológica e tem múltiplos 
significados. É, de fato, uma categoria central da teia de significados 
que constitui a cultura camponesa aqui estudada, e expressa uma 
ética. É uma categoria que não é pensada independentemente de 
outras, como terra, família e gênero. À diferença do que ocorre no 
universo de representações da produção moderna, trabalho não 
pode ser pensado em si, visto que é uma categoria moral 
(WOORTMANN, 1997, p.134). 
 

 É válido afirmar que diante do caráter moral, a categoria trabalho traz consigo 

um relevante sentido para a agricultura familiar, sendo a ação do trabalho uma das 

principais fontes de princípios e valores desse contexto, como a hierarquia, a 

autoridade e a honra. “A hierarquia familiar é um dos componentes centrais da 

ordem moral camponesa” (K. WOORTMANN, 1990, p.50). 

 Para Chayanov (1966) o trabalho da unidade camponesa tem como fim a 

satisfação das necessidades da família. Nessa premissa, o trabalho excedente, caso 

ocorra, tem um valor decrescente, “marginal”. Sendo assim, o núcleo da teoria 

Chayanovista é o balanço existente entre o consumo familiar e a exploração da força 
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de trabalho da própria família. E o limite de reprodução camponesa é a provisão de 

um fundo de subsistência definido culturalmente. 

 O camponês não tem interesse em acumular capital, com isso na comunidade 

de grupos de produção familiar, quanto maior for a capacidade de trabalho de cada 

grupo, menos trabalharão os demais membros. Paralelo a isso, tal  relação pode se 

constituir na unidade familiar, ao passo que quanto maior a capacidade de trabalho 

dos trabalhadores adultos ou os de “força plena”, menos trabalharão os demais 

membros.  

 Diante dessa relação pode-se inferir a razão da análise de Heredia (1979) e 

Woortmann (1997) concentrada na construção do gênero na unidade de produção 

familiar, visto que o homem e a mulher são as principais forças de trabalho atuantes 

dentro da família. Logo, diante da lógica de não acumulação, o camponês não vê de 

outra maneira a força de trabalho do idoso e das crianças, senão como “marginais” 

ou “secundárias”. 

 O trabalho exercido no roçado também define o nível de participação nas 

decisões dos assuntos e negócios da família, pois, “O trabalho no roçado é que 

possibilita o consumo familiar que se realiza na casa, adquirindo o roçado um 

caráter dominante sobre a casa” (HEREDIA, 1979, p.89). Diante dessa dominação, 

ampara-se a oposição masculino-feminino, expressa nos atos e comportamentos, 

especialmente do pai da família, a quem se atribui as principais responsabilidades e 

o poder de decisão sobre os negócios da família. Dois exemplos citados pela autora 

materializam-se através da venda dos produtos produzidos no roçado no espaço da 

feira, bem como a aquisição dos itens necessários para o consumo familiar, ambos 

realizados pelo chefe da família. 

  

Sendo assim, qualquer que seja o produto objeto da venda, a mulher, 
quando está presente na transação, não deve participar da mesma. 
Ela opina apenas quando consultada, o que nem sempre acontece; e 
no caso de ser solicitada sua opinião, sempre se faz de forma 
privada, sem a presença de terceiros (HEREDIA, 1979, p.86).  
 

 No seu trabalho etnográfico, Heredia (1979) chega a expor alguns ciclos 

produtivos, com a participação de todos os membros da família, além de apontar as 

atividades eminentes ao homem, como por exemplo, o preparo da terra que 

antecede ao plantio e as atividades já definidas como de responsabilidade da 

mulher, como o ato de semear.  Quanto ao ato de fazer limpezas no roçado, é 
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identificado como uma atividade permanente, que se intensifica conforme a 

frequência das chuvas, o que leva a ser definida como responsabilidade de todos os 

membros da família. Portanto, nessa descrição identifica-se a atuação das demais 

forças marginais, como idosos, mulheres e crianças embora, a referida autora não 

faça referência explicita ao trabalho de idosos. 

  Conforme Heredia (1979), na economia camponesa, embora sejam 

reconhecidas como forças marginais, valoriza-se o processo de aprendizagem do 

trabalho pelas crianças. Posto que há um sentido cultural nessa prática, o fim de 

transmitir o saber-fazer dos pais para os filhos e incentivar os pequenos desde a 

infância no desenvolvimento das atividades do campo, como meio de perpetuar a 

agricultura familiar. Isso vai ao encontro do pensamento expresso por Woortmann 

(1997) de que o trabalho no campo também produz ações simbólicas, possuindo a 

sua própria ideologia. “As crianças começam a aprendizagem no roçado utilizando 

suas próprias enxadas, que neste caso são de menores dimensões” (HEREDIA, 

1979, p.60).  Faz-se relevante observar que a enxada, enquanto instrumento de 

trabalho nesse contexto, tem um forte significado, e também expressa o caráter 

familiar do trabalho, posto que cada membro da família possui a sua, diferentemente 

dos outros instrumentos, que a família adquire por unidade. Por isso, a expressão 

“trabalho na enxada” é popular e representa a realidade estudada. 

 O ciclo de vida menino-rapaz-homem identificado por Woortmann (1997) 

compreende a esfera de transição do status de “ajuda” para o status “trabalho”, com 

a aquisição de responsabilidades dos meninos que cresceram e já são reconhecidos 

com homens. Dentre essas responsabilidades, pode-se apontar a direção do sítio, 

em caso de viuvez, ou ausência temporária do pai da família, em razão de viagem 

ou doença. 

 Heredia (1979) ao tecer sua etnografia aborda também sobre os ciclos de 

produção de alguns alimentos produzidos pelos pequenos agricultores, vale 

destacar o ciclo de produção da mandioca, destinada principalmente, para a 

fabricação da farinha, mantimento básico para a manutenção do sustento da família 

camponesa, também considerado o cultivo de referência na descrição do roçado. O 

referido ciclo também explicita a divisão do trabalho apontando expressões do 

trabalho marginal das crianças: 
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Todos os membros da família possíveis participam da farinhada, 
embora se observam diferenças por sexo, de acordo com as 
diferentes tarefas desempenhadas. O trabalho de raspar a mandioca 
cabe geralmente às mulheres (esposas ou filhas), que são não 
apenas membros da família dona da mandioca a ser processada 
como também de outras famílias vizinhas ou parentes, que vêm 
ajudar. (...) daí ser frequente ver meninas de quatro ou cinco anos 
com sua faca na mão, raspando a mandioca sentadas na roda que 
se forma para esse fim (HEREDIA, 1979, p.64). 

 

 Convém ressaltar que a relação entre unidade de produção e a unidade de 

consumo é muito forte na agricultura de base familiar e o trabalho das crianças 

embora, sejam consideradas forças marginais, tem a sua função social, 

especialmente no sentido da perpetuação da agricultura familiar, dentro dessas 

unidades, assim como os demais membros da família que trabalham no roçado. 

 Conquanto, as necessidades de consumo aumentam à medida que também 

aumenta a idade, por isso os filhos iniciam o trabalho no campo mais cedo, em 

relação ao início das atividades laborais de jovens no meio urbano. Não obstante,   

geralmente se estrutura o trabalho com a divisão em roçado e em roçadinhos, posto 

que estes correspondem ao trabalho dos filhos tanto do sexo masculino, quanto 

feminino para proverem os bens de consumo individuais, e aquele refere à produção 

de trabalho coletivo para o sustento da família. Eis que aparece uma divisão entre o 

trabalho coletivo e o trabalho individual. Diante dessa dinâmica, o pai sistematiza 

uma escala de trabalho para os filhos, com a definição dos dias de trabalho no 

roçado e os dias livres, em que os filhos poderão exercer o trabalho em seus 

roçadinhos. A produção no roçadinho, geralmente é destinada para a compra de 

vestimentas, calçados e objetos de uso pessoal. 

 

A expressão roçadinho opõe-se à do roçado, sempre relacionada ao 
familiar, e se refere não apenas ao reduzido tamanho da parcela 
como também constitui-se em mais um indicador da relação social 
que os envolve. Mas, por outro lado, os roçadinhos assinalam um 
caráter de autonomia relativa para quem o usufrui, visto que sua 
existência implica no reconhecimento de uma capacidade suficiente 
para desenvolver tarefas nele (HEREDIA, 1979, p.107). 
 

 Precisa-se considerar que o direito a um pedaço de terra para trabalhar, 

denominado roçadinho, exige o trabalho prévio, e paralelo no roçado, para garantir o 

sustento do grupo, além disso, o pai precisa certificar se o trabalhador tem 

disposição para o trabalho nos dois espaços. A referida autora afirma que em tese, 
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os filhos considerados maiores e a esposa têm a oportunidade de ter seus roçados 

individuais, mas conforme o desempenho do trabalho no roçado pode vir a perder 

provisória ou definitivamente essa oportunidade ao longo de um ano. 

 Se existe a necessidade de produzir para prover o seu próprio sustento, 

especialmente em relação aos bens individuais, em uma lógica de produção versus 

consumo, pode-se inferir que o idoso fica a mercê desse processo e dessa relação. 

Dada a atuação do idoso nos espaços identificados como os de trabalho, relatada   

nos estudos etnográficos  de Heredia (1979) e Woortmann (1997) . Heredia (1979) 

apenas faz menção aos “pequenos produtores velhos” quando os consideram 

compradores de farinha na feira, sendo esta compra admissível, em razão desses 

idosos não terem condições de produzir o referido produto. Pois, o cultivo da 

mandioca e a produção de farinha são ações imprescindíveis na agricultura de base 

familiar, e quando os demais produtores chegam a ter necessidade de comprar 

farinha, tal ato é visto como “situação de extrema precisão.” Já os produtores idosos, 

conforme aponta a autora tem liberdade de comprar a farinha, quando não dispõem 

de pessoas no grupo doméstico em condições de realizar a “farinhada”.  

 O fato é que os relevantes estudos etnográficos, a exemplo da autora 

supracitada, sobre a vida no campo e a produção agrícola familiar retrata a divisão 

do trabalho, identificando uma persistente divisão pautada na construção do gênero. 

A questão geracional é citada, entretanto o papel do idoso nesse processo é pouco 

abordado.  Diante disso, é possível identificar a contínua invisibilidade no 

reconhecimento dessa possível força de trabalho e desse membro familiar.  

 Todavia, essa invisibilidade conforme Martins (2008) denota que (...) a 

explicação do todo concreto é incompleta e pobre se não passa pela mediação do 

insignificante (...) (MARTINS, 2008, p.11-12). Embora, a abordagem sobre o idoso 

tenha sido omitida por alguns estudiosos, ele não se torna menos relevante neste 

contexto, muito pelo contrário. 

 Diante de um sistema capitalista em pleno vigor e expansão das práticas de 

produção, mesmo as mais tradicionais podem sofrer alterações, e na atualidade 

pode-se configurar variadas formas de unidade produtivas de base familiar dentro 

dos limites do campesinato enquanto existência histórica.  

 Nesse sentido, a associação da força de trabalho do idoso à baixa 

produtividade, representa que a “(...) “penetração do capitalismo” não se faz só no 

modo de produção, mas também no modo de pensar” (K. WOORTMANN, 1990, 
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p.69). Conquanto, o conceito de força marginal associado a cultura do capital se 

configura como oposta ao princípios da ordem moral camponesa.  Logo, ela 

representa a penetração do capitalismo nesse contexto de produção, em que a força 

de trabalho do idoso é também marginalizada, em detrimento da valorização do 

trabalhador “pleno” que traz consigo a suposição de gerar  um maior nível de 

produtividade. 

 Nesse viés, e com base no que Heredia (1979) e Woortmann (1997) apontam 

percebe-se que a condição de idoso pode limitar o processo de trabalho da família 

em que esse se insere, assim como há uma ruptura no processo de reconhecimento 

do mesmo enquanto trabalhador. Logo, o idoso é associado diretamente à unidade 

de consumo apenas, podendo momentaneamente permear a unidade de produção, 

mas sem ser identificado como força de trabalho significativa. 

 Todavia, caso haja uma ampliação do contexto da agricultura familiar e de 

sua diversificação econômica, em que outras fontes de renda possam ser inseridas 

neste espaço, por meio do idoso, poderia haver uma reconfiguração destas relações 

no referido contexto?  

 

1.4 -  À luz do Conceito :  modo de vida 

 

  As discussões sobre a concepção modo de vida tem em Louis Wirth, 

pesquisador da Escola de Chicago, um dos seus principais expoentes, em virtude 

deste ter apresentado o conceito de “urbanismo como modo de vida’13 em 1938.   

 De acordo Wirth (1997) o modo de vida do homem moderno tem como marca 

“a concentração em gigantescos agregados, ao redor dos quais outros centros 

menores se aglomeram e a partir dos quais irradiam as ideias e as práticas a que 

chamamos civilização” (WIRTH, 1997, p.45). Tal autor era um defensor do poder que 

a urbanização exercia sobre os demais meios e nas formas de relacionar do homem, 

como se percebe no título da obra supracitada. Acreditava-se que o crescimento das 

cidades e dos aglomerados era a manifestação da expansão no modo de vida 

civilizado. Pois, além do modo urbano ter como características uma maior densidade 

populacional, propunha uma maior diversidade nas relações sociais, ao imprimir 

                                                           

13 WIRTH, L. “Urbanismo como um modo de vida”. Jornal Americano de Sociologia, 44. 1938, p.1-21. 
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influências no modo de morar, nas relações de trabalho, nas formas de lazer, ou 

mesmo de alimentar, dentre outras.  

 Todavia Wirth (1997) não deixou de apontar que o modo de vida se 

compreende entre dois mundos – o rural e o urbano. E de reconhecer que a vida 

social tem a marca de uma anterior sociedade rural, posto que a cidade não surgiu 

da criação instantânea, ela se desenvolveu devido às influências do rural, e as 

pessoas da cidade são em grande medida oriundas do campo. Destarte, o referido 

autor afirma que não se pode “registrar variações abruptas e descontínuas entre os 

dois tipos de personalidade: a urbana e a rural. A cidade e o campo podem encarar-

se como duas referências relativas, quer a um, quer a outro, destes tipos de 

organizações sociais” (WIRTH, 1997, p.46). Neste axioma, o campo e a cidade não 

podem ser vistos como mundos opostos, visto que os dois se relacionam e são 

interdependentes. Logo, o modo de vida do homem é uma variável complexa que 

pode ser compreendida, segundo Wirth (1997) como um conjunto de elementos 

vinculados às esferas sociais, culturais, econômicas e políticas dotado de valores da 

“civilização”.  Por isso mesmo que o referido autor admite que o modo de vida 

urbano, embora esteja associado aos lugares que se encontram as caraterísticas 

identificadas nos requisitos estipulados para a definição de cidade, não se pode 

estar restrito a tais lugares, pois esse modo de vida pode apresentar graus variáveis, 

em outros espaços, à medida que sofram as influências da cidade. Portanto, pode-

se admitir que  a vida rural apresenta marcas de urbanismo, como também a vida 

urbana pode apresentar marcas do modo de vida rural. 

 O autor francês Placide Rambaud, em sua obra “Societé Rurale et 

Urbanisation”, do final da década de 60, aborda o processo de apropriação da 

“cultura urbana” pelos rurais, o que torna a sua linha de pensamento próxima do 

pensamento de Wirth (1997). Embora, Rambaud (1973) enfatiza o processo de 

apropriação da cultura urbana destacando que este processo se estabelece de 

forma diferenciada, dentro das sociedades rurais, a depender das escolhas 

realizadas pelo indivíduo. Diante disso, Rambaud (1973) destaca a presença do 

poder decisório, para que haja assimilação de determinado modo, comportamento 

ou cultura. Logo, para este autor, os rurais em diferentes ritmos, e de modo variado 

passam a absorver aquilo que lhe seja interessante – técnicas modernas, apreço 

pelo lucro, por meios de comunicação, formas diferentes de lazer, educação, 

esporte.  
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 A introdução de outros costumes, modos, comportamentos, em um outro 

meio, depende diretamente da cultura e das especificidades de cada região, bem 

como da permissão, e conforme o interesse de cada grupo de indivíduos. Pois, 

Rambaud (1973) retrata que na sociedade rural, grupos podem diferir no interesse 

pela incorporação da cultura urbana, a exemplo de mulheres e jovens que tendem a 

ser mais propensos a adesão de mudanças, em detrimento dos homens adultos e 

idosos, que podem manifestar até mesmo hostilidade em um processo contra 

aculturação, especialmente quando esses estão inseridos em comunidades 

tradicionais. Isso, conforme o autor é o que evidenciava a contradição que tende a 

fazer parte do processo de urbanização da sociedade rural, vez que se encaminha a 

multiplicar os centros de interesse dos indivíduos nesse espaço. 

 E diante da importância do conceito de “modo de vida” tem-se segundo a 

perspectiva de Rambaud (1973) que a urbanização seria a invenção de um modo de 

vida em vias de se tornar universal e de realizar a unidade do homem social, diante 

da superação dos polos “homem-natureza” e “homem-cultura”.  

 Sabe-se que a incorporação de hábitos de consumo é uma das principais 

manifestações quando o modo como as pessoas vivem se modificam. O acesso a 

bens e serviços materiais e culturais reflete nas condições materiais de vida, tal 

como no seu padrão de moradia, no tempo gasto para realizar as atividades no 

trabalho, as atividades domésticas, assim como nas suas formas e possibilidades de 

lazer (RAMBAUD, 1973). 

 Enquanto o autor supracitado realizava sua pesquisa na França, Antônio 

Cândido iniciava no Brasil, a sua pesquisa sobre os caipiras paulistas na década de 

40 a 60. Cândido (1964) procurou identificar as mudanças nos modos de vida dos 

caipiras paulistas, e como tais mudanças incorporadas atuavam no estilo de vida 

desses, além de tentar verificar quais eram as influências, queria entender o meio de 

obtenção, como também se a vida social era afetada por outros valores e hábitos, 

que não fossem os naturais. Para realizar sua pesquisa, o autor buscou nos 

documentos de viajantes dos séculos XVIII e início do século XIX, indícios e 

informações sobre a vida do homem no meio rural e entrevistou pessoas idosas 

caipiras, residentes em lugares isolados, com o intuito de compreender como era o 

modo de vida nos “tempos antigos”. 

 A pesquisa de Cândido (1964) identificou que na sociedade caipira tradicional 

o homem com base em seus conhecimentos elaborava as suas técnicas para a 
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exploração dos recursos naturais que dispunham. Cultivava seus alimentos, 

conforme o regime de economia de subsistência e possuía uma dieta compatível 

com as condições do meio em que viviam, com uma vida social tida como restrita. 

Todavia, com o avançar das influências da sociedade urbano-industrial, e do 

crescente processo de urbanização, as sociedades tradicionais acabaram por 

incorporar determinados costumes que diferiam da cultura tradicional rural. 

 A obra “Vivências Caipiras: pluralidade cultural e diferentes temporalidades”  

de Setubal (2005) também discorre sobre o modo de vida do homem do interior, 

especificamente o caipira paulista. A autora desenvolve a sua análise a partir de 

escritos e documentários da equipe do Projeto Terra Paulista.  E de acordo com a 

discussão retratada pode-se inferir que os modos de vida correspondem aos 

aspectos culturais, econômicos e sociais que compõem a vida do caipira e define o 

seu modo de ser, seus valores e costumes. 

 Assim, é preciso ter clareza que a concepção modos de vida envolve 

categorias subjetivas dos sujeitos em seus grupos sejam eles sítios, bairros, 

fazendas ou comunidades, como bem expôs K. Woortmann  (1990). E que o modo 

de vida caipira ou camponês expressa uma ética que ele denomina de 

“campesinidade”, expressão de uma ordem moral. Todavia, o referido autor salienta 

que o ser humano tem em si por natureza a característica da ambiguidade, além de 

se mover entre dois mundos: rural e urbano. Logo, a campesinidade conforme, 

Woortmann (1990) expressa um modo de ser, permeado por categorias comuns às 

sociedades camponesas em geral – “terra, família e trabalho”- e são sobretudo, 

categorias centrais e articuladas, de modo que uma não existe sem a outra. Ainda 

assim, o referido autor pondera que as supracitadas categorias se vinculam a 

valores e princípios organizatórios centrais, como a honra e a hierarquia. E ao 

comparar este tipo de sociedade com a sociedade urbana moderna, percebe a 

presença de tais categorias, porém desarticuladas, onde as relações se dão de 

forma individualizada, com ações voltadas para o mercado, ou seja seria como “opor 

uma ordem moral a uma ordem econômica”.   

 Heredia (1979) tão bem expôs essa lógica camponesa, nos seus estudos com 

sitiantes no Nordeste em que se pode perceber a forte atuação inter-relacionadas 

destas categorias, de modo que ao falar de trabalho, fala-se de família, que é a 

principal força de trabalho aplicada neste espaço, ao passo que se fala do trabalho 

do pai na terra e na produção de alimentos regido  pela presença de uma forte 
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autoridade sobre os filhos demarcando a hierarquia. Além disso, nota-se o interesse 

e a valorização do bem material quando este é adquirido pelo trabalho com a terra. 

 Para K. Woortamann (1990) um traço importante nesse contexto são as 

relações de solidariedade e reciprocidade que se dão no espaço do sítio, definido 

por este como comunidade, bairro ou parentela onde as famílias trocam ajudas e “ 

as necessidade de trabalho são satisfeitas através da troca de tempo,  de uns para 

com os outros, através de prestação de serviços, trabalho, comida, objetos. Essas 

relações se apresentam como cruciais para uma boa convivência do grupo, e a 

relevância não se concentra apenas naquilo que se troca, mas no ato da troca e na 

retribuição. 

  Chayanov (1975) ao concentrar a sua análise na família camponesa, como 

uma unidade de força de trabalho e como uma realidade demográfica, já 

prenunciava a “penetração do capitalismo” nesse contexto. Quando se identificam as 

forças marginais de trabalho dentro da família, principalmente associadas ao mais 

velhos, demonstra a fragilização dos princípios da autoridade e hierarquia. Dado que 

o pai exerce a função de líder e autoridade independente da idade nesta realidade 

camponesa. Diante disto e da possibilidade de fragilização desses princípios e da 

constituição das forças marginais, percebe-se o estreitamento de uma ordem moral 

camponesa em detrimento de ordem econômica, em que “a autoridade se subordina 

a produtividade da força de trabalho e não à hierarquia familiar, onde cabe ao pai 

“dar a direção”, independentemente de sua idade” (K. WOORTMANN, 1990, p.48).  

 Notam-se as mudanças no processo de produção, embora não se possa 

considerar a impossibilidade de apropriação de práticas modernas por culturas 

tradicionais, posto que conforme os estudos sobre a campesinidade “Não 

encontramos então, camponeses puros, mas uma campesinidade em graus distintos 

de articulação ambígua com a modernidade” (K. WOORTMANN, 1990, p.14). 

 Ainda assim, além de mudanças materiais em torno do processo de produção 

e do estilo de vida, o modo de vida concentra uma dinâmica no modo de agir e 

relacionar diante de aspectos sociais e culturais e é com este princípio que o 

presente estudo reconhece este conceito. 
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CAPÍTULO II - A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA RURAL E AS 

CONTRIBUIÇÕES AO MODO DE VIDA DO APOSENTADO RURAL 

 

 No capítulo II realizou-se uma análise sobre o campo da proteção social com 

um exame histórico da Previdência Rural e a constituição do Regime de Segurados 

Especiais. A abordagem também perpassou pelos impactos da aposentadoria ao 

modo de vida dos aposentados rurais e de suas famílias, bem como da sua 

contribuição na revitalização da atividade produtiva, a agricultura familiar. Nesse 

sentido, discute-se também o protagonismo do idoso, despertado com o advento da 

condição de aposentado (a) rural.  

 

2.1- A Previdência Rural como campo da Proteção Social  

 

 O nascimento de um sistema de proteção social público conforme Jaccoud 

(2009) se deu no século XIX com a industrialização quando as situações de 

vulnerabilidade social e insegurança se ampliavam de acordo a expansão das 

relações formais de trabalho. Nessa perspectiva, inicialmente a proteção social  

dava-se por meio de um sistema de cotizações, de caráter obrigatório, denominado 

Seguro Social em que o Estado garantia uma renda nos casos de risco devido à 

doença, invalidez, velhice e desemprego, visto que, caso ocorresse poderia afastar 

temporariamente ou impedir o trabalhador  de suprir, pela via do trabalho, a sua 

subsistência. 

 Nessa premissa, “a proteção social brasileira se desenvolveu tendo por base 

o seguro social e excluindo, durante décadas, os grupos sociais não participantes do 

mercado de trabalho formal” (JACCOUD, 2009, p.60). 

 De acordo Schwarzer (2001) os sistemas previdenciários tem a sua origem 

relacionada aos mecanismos de amparo para os grupos específicos – idosos, 

inválidos, viúvas, órfãos e demais pessoas temporária ou permanentemente 

desprotegidas. Na Inglaterra no século XVII, em 1601 com a Lei dos Pobres 

estruturas públicas foram construídas para amparar por meio de uma seleção, cujo 

critério era a pobreza, pessoas “desprotegidas” para ter acesso aos recursos da 

coletividade. Para o referido autor com base nessas práticas constituiu-se um dos 

paradigmas da previdência social - “assistência social residual” - que se integrou a 
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outros dois paradigmas “originários”: o seguro social contributivo e a seguridade 

social universalizante. 

 Contudo, o sistema da previdência se assinala e formaliza após o surgimento 

desses dois últimos paradigmas: um no final do século XIX de tipo Bismarckiano, o 

que pressupõe a contribuição individual prévia, instituído na Alemanha pelo 

Chanceler Bismark, similar ao modelo do seguro social com base na cotização. O 

terceiro modelo surgiu no período pós Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, 

através da proposta do Lord Willian Beveridge ao governo inglês de universalizar o 

seguro social, conhecido como modelo Beveridgiano. Esse paradigma pressupõs a 

não contribuição individual, tendo como critério para ser beneficiário um elemento 

que comprovasse o exercício da cidadania no país a que se pertencia, sendo que 

uma das formas de comprovar esse exercício dava-se pelo tempo de residência no 

país ou pelo fato de se ter pagado imposto de renda.  

  Nesse sentido, cada país adotou o modelo que mais se adequava as suas 

condições e contexto socioeconômico, embora para Schwarzer (2001) após as 

reformas do Welfare State14 na segunda metade do século XX os três 

modelos/paradigmas passaram a se “sobrepor”, não havendo assim “modelos puros” 

nos diversos países. 

 No caso brasileiro predominaram as características do modelo bismarckiano, 

assim como na América latina, em que preza a contribuição individual anterior ao 

acesso ao benefício. Entretanto, no caso da previdência rural, especificamente o 

caso do segurado especial tem-se que considerar a ressalva de Schwarzer (2000) 

em relação ao modelo bismarckiano: 

 

 Este modelo foi desenhado em primeira linha para trabalhadores 
urbanos, primordialmente industriais, com emprego assalariado 
formal e rendimentos regulares. No âmbito agrícola, no entanto, os 
rendimentos apresentam-se em periodicidades diferentes das 
urbanas, com irregularidade de fluxos monetários, formas 
diferenciadas de trabalho além do assalariamento formal (posse, 
pequena propriedade com agricultura familiar, trabalho volante, 
parceria, arrendamento etc.) e, em especial no caso da América 

                                                           

14 Sobre Welfare state Esping Andersen (1991, p.101) afirma que é uma “força ativa” em que “antes 

de tudo, deve envolver a garantia de direitos sociais. Quando os direitos sociais adquirem o status 
legal e prático de direitos de propriedade, quando são invioláveis, e quando são assegurados com 
base na cidadania em vez de terem base no desempenho, implicam uma “desmercadorização” do 
status dos indivíduos vis-à-vis o mercado.” 
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Latina, uma subordinação da dinâmica agrícola ao restante da 
dinâmica urbano-industrial dentro do modelo de desenvolvimento 
adotado nas décadas passadas, que, além de financiar investimentos 
com transferências de recursos do setor agropecuário ao industrial, 
deixou uma vasta extensão de agricultores familiares excluídos ( 
SCHWARZER, 2000 p. 01). 

 

Entretanto, a instituição de um sistema de proteção social começou a ser 

trilhada no século XIX, em que com o avançar da industrialização, logo, também da 

classe assalariada, inicia-se a possibilidade de as famílias caírem em situação de 

risco social, em razão da não inserção no mundo do trabalho. Sob o entendimento 

que: risco social refere-se à privação do sujeito em acessar serviços, direitos e/ou 

renda, geralmente em razão de um estado de doença, velhice, desemprego, morte. 

Diante disso, conforme Jaccoud (2009) ao Estado coube à responsabilidade 

de garantir uma proteção social, antes expressa por um mínimo necessário, na 

forma de renda para que assim fossem evitadas, as situações de risco social, 

quando as pessoas não conseguiam ter acesso à renda pela via do trabalho. 

Posteriormente, essa proteção se expressou também via “serviços e benefícios 

associados a certo patamar de bem estar”. Para Jaccoud (2009 p.58) “A proteção 

social pode ser definida como um conjunto de iniciativas públicas ou estatalmente 

reguladas para a provisão de serviços e benefícios sociais visando a enfrentar 

situações de risco social ou privações sociais.” 

Convém salientar, ainda com base na referida autora: 

 

A proteção social organizada progressivamente, a partir do século 
XIX, nos países ocidentais, instituiu não apenas benefícios e serviços 
públicos, mas os associou a um sistema de obrigações jurídicas e de 
cotizações obrigatórias que acabaram por dar origem a novos 
direitos na esfera pública: os direitos sociais (JACCOUD, 2009, p.59). 

 

 Todos os benefícios vinculados à respectiva política pública da Previdência 

Social, representam  ações de relevante impacto no campo da Proteção social no 

Brasil, tanto no ponto de vista econômico quanto social, e portanto, representam 

medidas de mitigação da pobreza e desigualdade. Apesar dos avanços na referida 

área estudada, ainda é preciso reconhecer que: 

 

Os modernos sistemas de proteção social não são apenas respostas 
automáticas e mecânicas às necessidades e carências apresentadas 
e vivenciadas pelas diferentes sociedades. Muito mais do que isso 
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eles representam formas históricas de consenso político, de 
sucessivas e intermináveis pactuações que, considerando as 
diferenças no interior das sociedades, buscam, incessantemente, 
responder a pelo menos três questões: quem será protegido? Como 
será protegido? Quanto de proteção? (SILVA; YASBEK; GIOVANNI, 
2004, p.16) 

 

 No Brasil, a década de 30 e o governo do líder político Getúlio Vargas 

representam, consensualmente, na literatura, o marco da instituição dos direitos 

sociais no país. Werneck Vianna (1999) propõe uma análise crítica sobre esse 

processo, uma vez que identifica dois argumentos que erroneamente se 

fortaleceram: que o Estado Varguista instituiu a legislação trabalhista independente 

da correlação de forças existentes entre Estado e classe trabalhadora, o que ele 

atribui de “tese da outorga”; o segundo argumento consiste em apontar a Revolução 

de 1930 como um divisor, “quando a partir de então a “questão social15” teria 

deixado de ser um “caso de polícia”, passando o Estado a disciplinar o mercado de 

trabalho em benefício dos assalariados”, o Estado passa a exercer o papel de 

provedor de direitos (VIANNA, 1999, p.57).   

 Entretanto, sabe-se que a Política social, enquanto ação do próprio Estado 

expressa-se como o resultado de um movimento de correlação de forças que ora 

tende a atender os interesses do Estado, ora da sociedade: 

 

(...) a política social, como um componente ou produto que é da 
velha e conflituosa relação entre Estado e sociedade, no marco das 
formações sociais de classe (não importam a natureza e a idade que 
tenham) vai sempre lidar com interesses opostos, já que ela resulta 
da pressão simultânea de sujeitos distintos (PEREIRA, 2009, p.28). 

 

 Com uma expansão lenta e gradual, a proteção social brasileira ainda 

apresentava na década de 80, segundo Vianna (1989), um “sistema visto como 

centralizado e ao mesmo tempo fragmentado institucionalmente.” E ainda se 

pautava em uma concepção de cidadania vinculada ao corporativismo e a 

estratificação social, similarmente ao modelo de seguro social cotizado. Isso nos 

implica a remissão ao conceito de “cidadania regulada” - “cidadania cujas raízes 

                                                           

15 Segundo Iamamoto (2009, p.27) Questão Social refere-se a um “conjunto das expressões das 

desigualdades da sociedade capitalista madura”, na medida, em que há apropriação por uma minoria 
do trabalho produzido coletivamente.  
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encontram-se não em um código de valores políticos, mas em um sistema de 

estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional 

é definido por norma legal” (SANTOS, 1979 p.75). Assim sendo, os trabalhadores 

que não contribuíam por não estarem inseridos formalmente no mundo do trabalho, 

como os trabalhadores informais e os trabalhadores rurais, não havia cobertura por 

benefícios e serviços associados aos riscos sociais. 

 A universalização da proteção social dá-se, na perspectiva de Jaccoud 

(2009), no bojo da seguridade social estabelecida na constituição de 88, em que 

propõe proteção uniforme aos riscos a toda população e cujo acesso independe de 

contribuição prévia ou de filiação a caixas de seguro. Para tanto a Proteção Social 

segundo Cardoso e Jaccoud (2005) contempla o conjunto de políticas e programas 

governamentais destinadas à prestação de bens e serviços e à transferência de 

renda com o objetivo de cobertura de riscos sociais, garantia de direitos sociais, 

equalização de oportunidades e enfrentamento das condições de destituição e 

pobreza. 

 Para Barbosa (2003) a reestruturação do sistema de Proteção social 

evidenciado na constituição de 1988 deslocou uma lógica “contribuinte – beneficiário 

para cidadão – beneficiário – seletivo” (não necessariamente contribuinte) uma vez 

que permanece o critério da seletividade para definição de quais segmentos sociais 

serão beneficiários. É o que acontece em alguns benefícios de transferência de 

renda como o Bolsa Família; subsídios  em programas habitacionais para aquisição 

da casa própria dentre outros programas.  

 De acordo Draibe (1990, p.20) há uma tendência em relação ao paradigma da 

proteção social de “dissociação entre a renda auferida no e pelo trabalho e os 

benefícios sociais distribuídos pelo Estado,” ou seja, a perspectiva universalista teria 

predominância nos rumos enveredados pela proteção social. 

 Faz-se relevante ressaltar ainda que o organizado e progressivo caminho da 

proteção social instituiu obrigações jurídicas e o tão importante campo dos direitos 

sociais. Além disso, é válido atentar para a distinção do conceito de proteção social 

em relação ao de políticas sociais, podendo ser entendido como parte destas. Visto 

que as políticas sociais estão para além da cobertura de riscos sociais, que por via 

das iniciativas públicas visa equalizar oportunidades, enfrentar situações de 

destituição e pobreza, combater desigualdades sociais e proporcionar melhorias nas 

condições sociais da população (JACCOUD, 2009). 
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 Conquanto, as políticas sociais ou de proteção social tem objetivos 

compensatórios ou redistributivos. Desse modo, a Previdência social enquanto 

política de proteção social visa dar “garantias ao cidadão quando condições 

adversas comprometem o seu direito à vida e ao trabalho” (TELLES, 1999, p.96) 

 Nessa premissa, identifica-se que a Seguridade Social no Brasil em 

conformidade com o seu princípio da “equidade na forma de participação do custeio” 

(CF, 194, V), revela que a contribuição individual é um fator significativo para o seu 

devido funcionamento. A Previdência é um dos tripés da Seguridade Social, ainda 

composta pela política pública de Saúde e Assistência Social.  O referido princípio  

que define a forma de custear a seguridade social, realça que deve ser proporcional  

à capacidade contributiva de todos os que estão obrigados a custeá-la: o 

trabalhador, futuro beneficiário; o empregador e o Estado. Tal característica 

evidencia a proximidade do modelo previdenciário adotado no Brasil com o modelo 

bismarckiano. 

 

 

2. 1. 2. O Histórico da Previdência Social no Brasil e a origem da Previdência 

Rural 

 

 

 O marco inicial da Previdência social no Brasil é reconhecido a partir da 

aprovação da Lei Eloy Chaves via Decreto Nº 4.682 de 24 de janeiro de 1923 pelo 

então Presidente Arthur da Silva Bernardes. A organização, arrecadação e 

distribuição do beneficio ficou sob a responsabilidade das Caixas de Aposentadorias 

e Pensões (CAP’s) criadas nas empresas por determinação do Decreto. Inicialmente 

ficou restrita à categoria dos trabalhadores ferroviários, mas paulatinamente outras 

categorias foram sendo incorporadas, especialmente as urbanas.  

  Na obra Cidadania no Brasil de Carvalho (2006) há uma análise sobre o 

processo de conquista dos direitos sociais no Brasil. Conforme o autor, o período 

dos ano 1930 a 1945 compreendeu o período de consolidação do sistema de 

proteção social no Brasil, apesar de alguns entraves e falhas, sendo reconhecido 

como a era dos direitos sociais. Com base no pensamento de Marshall, Carvalho 

(2006) salienta que a ordem de garantias dos direitos no Brasil deu-se de modo 
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invertido, à medida que os direitos sociais foram efetivados antes dos direitos 

políticos. Com isso : 

 

A antecipação dos direitos sociais fazia com que os direitos não 
fossem vistos como tais, como independente da ação do governo, 
mas como um fator de troca do qual se devia gratidão e lealdade. A 
cidadania que daí resultava era passiva e receptora antes que ativa e 
reivindicadora (CARVALHO, 2006, p.126). 

 

 Desde então o período de 1930 a 1945 é caracterizado como o período da 

legislação social, protagonizado pelo presidente Getúlio Vargas. 

 Em 1943, ano compreendido na era Vargas, aprovou-se a Consolidação das 

Leis Trabalhistas – CLT instituindo direitos aos trabalhadores, como a carteira de 

trabalho, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, entre outros. “ A CLT, 

introduzida em pleno Estado Novo, teve longa duração: resistiu a democratização de 

1945, e ainda permanece até hoje em vigor com poucas modificações de fundo” 

(CARVALHO, 2006, p.110). 

 Fleury (1994) destaca a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões –

IAPs em 1933 e a incorporação das CAPs a essa instituição:  

 

Os IAPs representaram uma mudança crucial no trato da questão 
social, na medida em que o Estado deixava de ser um observador 
passivo ou regulador das demandas emergentes e colocava-se como 
responsável pelas estruturas de proteção social, trazendo para seu 
interior aquilo que havia se originado como parte da sociedade civil 
(FLEURY, 1994, p.181).  

 

 Isso porque as CAPS antes eram geridas pelas empresas, com a criação dos 

Institutos o Estado passa a assumir as rédeas da gestão das aposentadorias e 

pensões. 

 Desde então, algumas instituições foram criadas para gerir os benefícios da 

Previdência, por meio de leis e decretos demonstrando o progresso no alargamento 

do acesso à previdência por outras categorias. A Lei nº 3.807, Lei Orgânica da 

Previdência Social – LOPS, de 26 de agosto de 1960, unificou a legislação referente 

à Previdência Social aos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP’s), entretanto 

tal uniformização contemplava somente aqueles trabalhadores regulados pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT de 1943. Por isso que Santos (1979) 

afirmava que a política social do Estado estava entrelaçada com a política da 
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acumulação, haja vista que atendia somente o público que estava vinculado ao 

trabalho regular e reconhecido perante a legislação.  

 

Ao lado do grande avanço que a legislação significava havia também 
aspectos negativos. O sistema excluía categorias importantes de 
trabalhadores. No meio urbano, ficavam de fora todos os autônomos, 
e todos os trabalhadores (na grande maioria trabalhadoras) 
domésticos. Estes não eram sindicalizados nem se beneficiavam da 
política de previdência. Ficavam ainda de fora todos os trabalhadores 
rurais que na época ainda eram maioria. Tratava-se, portanto, de 
uma concepção da política social como privilégio e não como direito. 
Se ela fosse concebida como direito, deveria beneficiar a todos da 
mesma maneira (CARVALHO, 2006, p.114). 
 

 Neste viés, a proteção social foi tardiamente concedida aos trabalhadores 

rurais, assim como para as empregadas domésticas e os trabalhadores autônomos 

da área urbana, isto é, as profissões que foram reconhecidas legalmente posterior 

ao ano de 1960. Além disso, a baixa e tardia organização dessas categorias, 

contribuiu para a pouca vocalização no cenário político. E em relação aos 

trabalhadores rurais, segundo Brumer (2002, p, 65) durante toda a década de 60 e 

até meados da década de 70, as demandas dessa categoria tinham um tom de 

“reivindicação” no sentido de “pedido ao governo” e não do sentido de luta por 

direitos. 

 Vale ressaltar a reflexão tecida por Fleury (1994) de que o período da ditadura 

Vargas destacou-se a intenção do governo, ao promover ações em prol do controle 

dos trabalhadores, em detrimento da preocupação em melhorar de fato e 

efetivamente a distribuição da riqueza, ficou explícito na própria política 

previdenciária, haja vista que os valores dos benefícios anteriormente estabelecidos 

não eram cumpridos em sua totalidade e os recursos acumulados eram direcionados 

para as mãos do Estado. 

 Soma-se a esse processo a forma limitadora como o governo permitia a 

organização sindical no âmbito das categorias dos trabalhadores. Desse modo, a 

primeira regulamentação sobre o sindicalismo foi expressa apenas em 1931 quando 

se promulgou o primeiro decreto sobre o assunto. A organização sindical deveria 

primar pela harmonia entre trabalhadores e patronato e o papel do Estado ficava 

circunscrito à regulamentação e arbitramento dos mesmos. “ O sindicato não deveria 

ser um órgão de representação dos interesses de operários e patrões, mas de 

cooperação entre as duas classes e o Estado” (CARVALHO, 2006 p. 115) 
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 Ainda na perspectiva do autor: 

 

Em toda essa legislação houve um grande ausente: o trabalhador 
rural. Embora não fossem explicitamente excluídos, exigia-se lei 
especial para a sua sindicalização que só foi introduzida em 1963. A 
extensão da legislação social ao campo teve que esperar os 
governos militares para ser implementada. Esse grande vazio na 
legislação indica com clareza o peso que ainda possuíam os 
proprietários rurais (CARVALHO, 2006, p. 123). 
 

 Em decorrência do não reconhecimento do trabalho rural no tocante aos 

direitos trabalhistas, especificamente ao direito previdenciário, a União dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil – ULTAB juntamente com outras 

associações de trabalhadores rurais iniciaram um movimento para contestar a não 

inclusão da categoria na política previdenciária. O deputado gaúcho Fernando 

Ferrari associou-se à luta dos manifestantes e liderou o Projeto de Lei 1.837, que 

tramitou nos anos de 1960 e 1961, culminando na estruturação final do Estatuto do 

Trabalhador Rural, promulgado pela Lei 4.214 de 22 de março de 1963 (BARBOSA, 

2010). 

  Para Barbosa (2010, p.59) o Estatuto do Trabalhador Rural é considerado o 

“marco da implementação da legislação social no campo”. O Estatuto do 

Trabalhador Rural instituía a implantação da previdência social para os 

trabalhadores rurais à medida que:  

 

Art. 158. Fica criado o “Fundo de Assistência e Previdência do 
Trabalhador Rural”, que se constituirá de 1% (um por cento) do valor 
dos produtos agropecuários colocados e que deverá ser recolhido 
pelo produtor, quando da primeira operação ao Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários, mediante guia própria, 
até quinze dias daquela colocação. 
 
§ 1º Na hipótese de estabelecimento fabril que utilize matéria-prima 
de sua produção agropecuária, a arrecadação se constituirá de 1% 
(um por cento) sobre o valor da matéria-prima própria, que for 
utilizada. 
 
§ 2º Nenhuma empresa, pública ou privada, rodoviária, ferroviária, 
marítima ou aérea, poderá transportar qualquer produto 
agropecuário, sem que comprove, mediante apresentação de guia de 
recolhimento, o cumprimento do estabelecido. 
 
Art. 160. São obrigatoriamente, segurados: os trabalhadores rurais, 
os colonos ou parceiros, bem como os pequenos proprietários rurais, 
empreiteiros, tarefeiros e as pessoas físicas que explorem as 
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atividades previstas no art. 30 desta lei, estes com menos de cinco 
empregados a seu serviço. 
 
Art. 164. O IAPI prestará aos segurados rurais ou dependentes 
rurais, entre outros, os seguintes serviços: 
a) assistência à maternidade; 
b) auxílio doença; 
c) aposentadoria por invalidez ou velhice; 
d) pensão aos beneficiários em caso de morte; 
e) assistência médica; 
f) auxílio funeral. 

  

 Assim, ficou estabelecida a criação da previdência social para os 

trabalhadores rurais, através da instituição do Fundo de Assistência e Previdência 

do Trabalhador Rural - FUNRURAL.  Todavia, alguns aspectos conferiram ao direito 

em questão a característica de não ser inalienável, pois ocorria a prescrição dos 

direitos assegurados após dois anos do término do contrato de trabalho. 

 A definição de trabalhador rural adotada pelo Estatuto trouxe consigo uma 

restrição a saber: “art. 2º - Trabalhador rural para os efeitos desta é toda pessoa 

física que presta serviços a empregador rural, em propriedade rural ou prédio 

rústico, mediante salário pago em dinheiro ou in natura, ou parte in natura e parte 

em dinheiro”. Dessa forma, essa classificação incluía o conjunto das formas de 

inserção nas relações patrão-empregado rural, mas excluía os agricultores 

proprietários autônomos que trabalhavam em regime de economia familiar.   

 Medeiros (1995) alertara que desde a década de 30 havia uma disputa 

política que negava o reconhecimento do trabalhador rural enquanto “classe”. 

 

As intermináveis discussões em torno do que se poderia considerar 
como trabalhador no meio rural significou, em termos práticos, o não 
reconhecimento de direitos trabalhistas para o campo, a manutenção 
da regulação dos contratos de arrendamento e parceria no âmbito do 
Código Civil e a negação do direito de organização própria 
(MEDEIROS, 1995, p.51). 
 

  Na década de 50, essa disputa se ampliara em torno da definição de 

trabalhador rural acirrando ainda mais no início da década de 60 devido à pressão 

em prol da discussão do Estatuto do Trabalhador Rural.  A disputa revelava a 

preocupação no nível de cobertura e no impacto econômico da legislação, por parte 

dos atores envolvidos, Estado e principalmente a elite rural, que assumia a condição 
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do patronato e temia que os custos dessa política de direito recaíssem sobre sua 

responsabilidade. 

 Convém destacar algumas características fundamentais do FUNRURAL e que 

o diferencia da previdência dos trabalhadores urbanos, explicitadas por Santos 

(1979) a saber: a) rompe-se com a concepção contratual empregador-empregado, 

ou seja, o financiamento é feito em parte por imposto sobre a comercialização de 

produtos rurais e por tributação sobre empresas urbanas; b) não há contribuição 

direta dos trabalhadores rurais para o fundo, produzindo um importante efeito 

redistributivo de renda urbana para os trabalhadores rurais.  

 Diante disso, pode-se inferir que o FUNRURAL institui uma nova dinâmica de 

financiamento, já que uma das fontes para o pagamento dos benefícios provinha da 

contribuição de 1% na venda dos produtos agropecuários, das unidades fabris que 

utilizavam matéria prima proveniente de produtos agropecuários e do orçamento 

geral do Estado. Logo, cria-se um segmento social que não contribui diretamente ao 

referido fundo, o que foge da lógica do modelo bismarckiano e o aproxima do 

modelo de Beveredge, com uma prática não contributiva e mais universalista 

(BARBOSA, 2010). 

 Porém, essa legislação só se efetivou na prática em 1971, pois o FUNRURAL 

não discriminara a gestão financeira e administrativa necessária para a efetivação 

da política previdenciária rural. Em 1971 com a instituição do Programa de 

Assistência ao Trabalhador Rural - PRORURAL através de Lei complementar que 

permitiu os benefícios pecuniários previstos serem executados, somada a uma 

expansão dos serviços de saúde. 

  Não obstante, as mobilizações continuaram em prol dos direitos sociais para 

o homem do campo, e as discussões foram lideradas principalmente pelos 

sindicatos dos trabalhadores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura – CONTAG 16 criada em 1963, que primava pelos direitos dos 

trabalhadores rurais e a Confederação Nacional da Agricultura – CNA17, antes 

                                                           

16 A CONTAG foi fundada em 22 de dezembro de 1963 e é referência no país na luta pela construção 

de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária, e na defesa permanente dos interesses dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Mais informações em https://www.contag.org.br/   
 
17 A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) tem como missão representar, organizar 

e fortalecer os produtores rurais brasileiros. Ela também defende seus direitos e interesses, 
promovendo o desenvolvimento econômico e social do Setor Agropecuário. Para tudo isso se tornar 

https://www.contag.org.br/
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conhecida como a Confederação Rural Brasileira – CRB, embora atuasse 

principalmente na representação da classe patronal. Tais entidades atuam até os 

dias atuais como instâncias superiores da estrutura sindical rural.  

 Nessa perspectiva, os Congressos Nacionais dos Trabalhadores Rurais foram 

fundamentais para a elucidação da luta pela previdência social rural e o Congresso 

que ocorreu em 1966 teve sua pauta de reivindicações em torno da cobrança pela 

imediata regulamentação do Estatuto do Trabalhador Rural, que ao longo de três 

anos ficara somente na intenção normativa, somada a reivindicação da redefinição 

do conceito de trabalhador rural utilizado no ETR com a incorporação dos 

trabalhadores autônomos em regime de economia familiar. Tal incorporação estava 

para além da questão de pertencimento a uma categoria profissional, mas baseava-

se na efetiva ampliação da cobertura da política previdenciária (BARBOSA, 2010).  

 A criação do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural-PRORURAL 

instituído por meio da Lei Complementar nº 11 de 25 de maio de 1971, só foi 

funcionar efetivamente após a aprovação do Decreto 73.617 de 12 de janeiro de 

1974 pelo Poder Executivo, ou seja, onze anos após a criação do FUNRURAL. 

Assim, os benefícios pecuniários passariam a ser pagos a partir de janeiro daquele 

ano. Anterior a isso, o FUNRURAL vinha funcionando de modo restrito na área da 

assistência à saúde, por meio de convênios com ambulatórios e hospitais, como 

uma “assistência médico-social”. 

 Algo salutar que mudou com o PRORURAL em detrimento do FUNRURAL foi 

a concepção de trabalhador rural, uma vez que os agricultores em regime de 

economia familiar passou a ser reconhecido como trabalhador rural, assim como 

aquele que presta serviço ao empregador. Além disso, houve o reconhecimento do 

dependente como possível beneficiário do auxílio-doença e da aposentadoria antes 

direcionados somente ao segurado. 

 O PRORURAL reconhecia como benefícios: aposentadoria por velhice; 

aposentadoria por invalidez; pensão; auxílio funeral; serviço de saúde e serviço 

social. A aposentadoria por velhice correspondia a 50% do salário mínimo devida ao 

trabalhador que completasse 65 anos e a pensão 30% do salário mínimo. 

                                                                                                                                                                                     

realidade a CNA congrega associações e lideranças rurais e participa de forma ativa e permanente 
das discussões e decisões sobre a política nacional agrícola. Mais informações em 
http://www.canaldoprodutor.com.br/  

 

http://www.canaldoprodutor.com.br/
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 Assim, Barbosa (2007) reconheceu alguns avanços com o PRORURAL a 

exemplo do reconhecimento dos agricultores em regime de economia familiar, 

colonos, parceiros, autônomos como público-alvo a ser coberto pelo direito 

previdenciário, mas teceu a ressalva com relação aos direitos trabalhistas da CLT, 

pois ainda não se estendia com coberturas legais para o público em questão. 

 Soma-se ainda o fato das instâncias do Estado terem permitido a atuação de 

entraves que dificultavam o acesso dos trabalhadores ao regime da previdência. 

Tais entraves consistiam em barreiras burocráticas e de natureza política, pois havia 

influência dos grandes proprietários rurais nas agências estatais. 

 

No entremeio do anos 1970 e 1980, prevaleceu o regime assistencial 
precário do FUNRURAL, estabelecendo formas de acesso a 
benefícios previdenciários ultramitigados (por exemplo, meio salário 
mínimo como teto de aposentadoria) e ainda submetido a uma 
gestão clientelística e de forte apelo eleitoral (DELGADO e 
CARDOSO Jr., 2004, p.317). 
 

 Diante dessa condução, seguiram as pautas reivindicatórias do 2º e 3º 

Congressos da CONTAG realizados em 1973 e 1979 respectivamente, que se 

balizaram no fundamento da equiparação dos direitos trabalhistas, especialmente os 

referentes à previdência entre os segurados rurais e urbanos, buscando assim a 

igualdade de tratamento, especialmente no que tange aos valores pecuniários das 

aposentadorias. 

 Segundo Beltrão (et al. 2004) em 1977 com a criação do Sistema Nacional de 

Previdência e Assistência Social – SINPAS por meio da Lei nº 6.439 o pontapé para 

o processo de universalização do seguro social no Brasil foi dado à medida que as 

clientelas urbana e rural passaram a ser atendidas pelo mesmo órgão. 

 Em 1983 quando a Central Única dos Trabalhadores - CUT foi criada, 

também incluíra em sua reinvindicações a garantia da previdência social para os 

trabalhadores rurais, embora fosse contra a forma como a CONTAG atuava em prol 

dessa causa. A CUT acusava a CONTAG de praticar um sindicalismo 

assistencialista.18   

 Dessa forma, a luta pela ampliação dos direitos aos trabalhadores rurais 

continuava, expressa especialmente pelos órgãos representativos da categoria 

                                                           

18
 Para mais informações sobre a atuação da CONTAG e da CUT ver Barbosa (2010). 
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como os sindicatos, o que permite afirmar que o ETR, FUNRURAL, PRORURAL se 

constituíram não como benesse do Estado, mas como resultado da correlação de 

forças que atuavam em um contexto político repressivo – e de controle das massas 

por parte do governo, característica presente no contexto político do período da 

ditadura militar no Brasil. 

  

   

2.1.3.  A Constituição do Regime Especial da Previdência Rural 

  

 

 O processo de consolidação de direitos sociais no Brasil pode ser 

considerado tardio, Carvalho (2001) reconhece que o período de 1930 a 1945 foi a 

era dos direitos sociais. Todavia, afirma que o trabalhador rural fora posto a margem 

desse processo: 

 

Em toda essa legislação houve um grande ausente: o trabalhador 
rural. (...) A extensão da legislação social ao campo teve que esperar 
os governos militares para ser implementada. Esse grande vazio na 
legislação indica com clareza o peso que ainda possuíam os 
proprietários rurais. O governo não ousava interferir em seus 
domínios levando até eles a legislação protetora dos direitos dos 
trabalhadores (CARVALHO, 2001, p.123). 
 

A análise do autor reconhece a forte influência da elite agrária no processo do 

tardio reconhecimento dos direitos no mundo rural, posto que se autodenominava a 

classe que seria onerada, em razão desse feito.  

Martins (1981) reflete sobre a categoria camponês e aponta que enquanto 

categoria política, historicamente foi posta à margem do processo histórico de 

garantia de direitos. O prolongamento dessa marginalidade da categoria camponês 

e posterior agricultor familiar pode está relacionada ao processo de mobilização dos 

sujeitos do campo, reconhecida como tardia, o que também contribuiu para o próprio 

atraso na regulamentação de alguns direitos, como os trabalhistas.  

Segundo Martins (1985), a institucionalização de qualquer direito não é um 

processo natural e livre de interesses, mas historicamente influenciado e 

demandado por sujeitos em posições sociais distintas. Martins (1985) ainda 

ponderou que a criação do Estatuto da Terra em 1964, deu-se como - “uma proposta 
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de munir o Estado de instrumentos que lhe permitiam administrar os conflitos sociais 

no campo”(MARTINS, 1985, p.113), ou seja não havia um real interesse em 

promover justiça social no campo, mas sim a intenção de promover o controle e a 

ordem social. 

O processo de ampliação e reconhecimento dos direitos sociais pela 

Constituinte de 88, não pode ser estudado sem a observação do contexto político ao 

qual o Brasil passara nas décadas de 70 e 80, de abertura política após o período de 

repressão da ditadura militar. Nessa perspectiva, a mobilização pelas eleições 

diretas – “Diretas já” representou o interesse da sociedade em participar e ver os 

seus direitos materializados na realidade brasileira. 

Coradini (1988) e Brumer (2002) destacaram que a demanda por previdência 

se tornara no final dos anos 70 e início dos anos 80 uma importante reivindicação do 

movimento sindical, em que mobilizava trabalhadores de vários estados do Brasil.  

Foi um momento de reativação dos movimentos sociais e de reaquecimento  

das reivindicações por reformas do Estado tanto relacionadas ao seu efetivo 

funcionamento quanto ao  seu papel de provedor de direitos sociais. A demanda 

pela consolidação de uma rede de Proteção social com a garantia de serviços e 

benefícios na área da Saúde, Previdência e Assistência Social, se destacou na 

pauta das reivindicações (BRAVO e MATOS, 2001).  

Complementar a isso, a autora Vianna (2001) afirma que a visão sobre a 

provisão dos sujeitos e o combate a miséria deixou de ser uma preocupação 

individual, passando a constituir uma responsabilidade pública. Assim, foi com esse 

direcionamento que a Constituição de 88 se balizou, por um “espírito geral de uma 

proteção universal, democrática, distributiva e não estigmatizadora” (VIANNA, 2001, 

p.174). 

Desse modo, a Constituição de 88 representou um marco histórico para o 

avanço dos direitos sociais, logo para o campo da referida proteção social. Assim 

sendo, Jaccoud (2009) aponta alguns desses resultados decorrentes das 

determinações constitucionais e suas regulamentações:  

  

A instituição da Seguridade Social como sistema básico de proteção 
social articulando e integrando as políticas de seguro social, 
assistência social e saúde; (...) extensão dos direitos previdenciários 
com estabelecimento do salário-mínimo com valor mínimo e garantia 
de irredutibilidade dos benefícios; a extensão dos direitos 
previdenciários rurais com redução do limite de idade, inclusão do 
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direito à trabalhadora rural, o reconhecimento do direito à 
aposentadoria apoiado em uma transferência de solidariedade ao 
trabalhador familiar (...) (JACCOUD, 2009, p.63). 

 

 Conforme Barbosa (2010, p. 192) a previdência social para os trabalhadores 

rurais na Constituição de 88 teve sua discussão balizada por três pontos principais: 

a) o sistema de financiamento do fundo previdenciário e, por conseguinte, a 

contribuição do segurado como requisito condicionante de acesso aos benefícios; b) 

a idade mínima necessária para o requerimento da aposentadoria por idade; c) a 

incorporação das mulheres trabalhadoras rurais ao regime de segurados especiais 

com direito à aposentadoria. 

 O FUNRURAL já considerava a idade mínima menor para a aposentadoria 

dos trabalhadores rurais em relação aos urbanos. Assim, admitia-se que as 

condições de trabalho no mundo rural impunham maiores desgastes físicos com 

implicações na saúde e na expectativa de vida dos trabalhadores rurais. 

 A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG teve 

uma importante atuação na luta e consolidação dos direitos previdenciários para os 

trabalhadores e trabalhadoras rurais. E a previdência social para os trabalhadores 

rurais foi ganhando adeptos entre os parlamentares no período da formulação do 

texto da Constituinte 1987/1988. Com isso, houve vários discursos a favor desse 

direito por diferentes partidos no Congresso brasileiro.  

 Embora, com divergência entre a idade mínima almejada pela CONTAG e a 

do texto aprovado, publicou-se em 05 de outubro de 1988 a Constituição com a 

seguinte redação em seu artigo 202: 

 

Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-
se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de 
contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a 
regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a 
preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições: I- 
aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, 
para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os 
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o 
produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; (…) 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
 

 O presente texto da Constituinte reconheceu então, as especificidades das 

atividades do mundo rural e do mundo urbano, ao garantir a redução da idade de 
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aposentadoria do trabalhador e trabalhadora rural, além de reconhecer a atividade 

diferenciada dos agricultores em regime de economia familiar.  

 Entretanto, mantinha-se ainda diferenciação em relação ao valor dos 

benefícios, pois o artigo faz menção ao valor do benefício calculado sobre o salário 

de contribuição. Garantia-se aos trabalhadores rurais assalariados uma equivalência 

aos urbanos, todavia os agricultores, garimpeiros e pescadores em regime de 

economia familiar, não tinham salário de contribuição para haver equiparação. 

 

A Lei em vigor, naquele momento era a 7.604 que assegurava o já 
garantido e experimentado há anos pelo Prorural. Portanto, para a 
imensa maioria não assalariada, os ganhos com o texto 
constitucional foram a incorporação da mulher, a redução de cinco 
anos na idade mínima em relação aos urbanos, a manutenção do 
regime não contributivo. O valor mínimo do benefício continuaria a 
metade do pago ao trabalhador urbano (BARBOSA, 2010, p. 196). 
 

 Nesse viés, percebe-se que os trabalhadores rurais não tiveram ganhos  

efetivos com a publicação do texto supracitado no aspecto econômico, explicitando 

ainda uma desigualdade entre trabalhadores rurais e urbanos. 

 Assim, por mais quatro anos as mobilizações e reivindicações continuaram, 

até que se publicou a regulamentação do então artigo 202 da Constituição, através 

das Leis 8.212 e 8.213 ambas de 24 de julho de 1991, que instituiu, 

respectivamente, o Plano de Custeio e o Plano de Benefícios da Previdência Social.  

Com estes atos normativos criou-se o “Segurado Especial” - trabalhadores rurais em 

regime de economia familiar, garimpeiros e pescadores artesanais, e o direito destes 

enquanto homens aos 60 anos e mulheres aos 55 anos de receberem o benefício 

com valor fixado em um salário mínimo. 

 

O regime de segurados especiais representou a incorporação na 
legislação social brasileira, demandas dos trabalhadores rurais, 
reivindicadas desde os anos 1950, unificada sob a categoria 
extensão de direitos ao campo, especialmente, a partir da segunda 
metade dos anos 1960, pela ação da CONTAG. A incorporação das 
mulheres ao sistema de aposentadorias e a universalização das 
pensões, bem como a definição de um salário mínimo como valor 
para os benefícios foi a grande inovação do regime de segurados 
especiais (BARBOSA, 2010, p.197). 

 

 É importante destacar a relevante atuação da CONTAG no processo de luta 

pela instituição e implementação dos direitos dos trabalhadores rurais, até mesmo  
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após a publicação dos marcos regulatórios. Já que em 1990 o país com o seu 

primeiro líder político eleito democraticamente após a ditadura, passou por um 

momento de crise econômica e de consequente repúdio às conquistas sociais da 

Constituição de 88. 

 De acordo com Brumer (2002) a partir do governo Collor a implementação 

dos direitos sociais da Constituição de 88 era vista como uma irresponsabilidade 

fiscal. Ocorria, pois, um progresso da ideologia neoliberal, em que a atuação do 

Estado no provimento de direitos deveria ser mínima. Desse modo, o alerta de 

Hobsbawm (2000) é ênfatica ao considerar paralelamente complexa e árdua tanto a 

luta pela instituição dos direitos na lei, quanto a sua aplicação e efetivação na 

prática.  

 Assim, tais benefícios “visam proteger populações reconhecidas como 

dispensadas ou impossibilitadas, temporária ou definitivamente, de arcar com a sua 

sobrevivência pelo próprio trabalho” (AMORIM, CAMPOS & GARCIA, 2008, p.229). 

 É inegável o quanto esses benefícios favorecem positivamente o público 

crescente dos idosos, explicitamente sob o âmbito da segurança de renda e social. 

Nesse sentido, Siqueira (2006, p. 117) afirma que: 

 

A alteração nas regras de acesso aos benefícios previdenciários e 
assistenciais com a adoção de critérios mais flexíveis – expressos na 
criação da Previdência rural e do Benefício de Prestação Continuada 
assim como na equivalência dos benefícios contributivos e não 
contributivos – tem sido fundamental para a configuração do padrão 
básico de proteção social ao idoso brasileiro. 

 

 Siqueira (2006) considera que no Brasil a inscrição dos benefícios não 

contributivos na agenda da proteção social se deu pela incapacidade de 

universalização da política previdenciária, perante um quadro de relações informais 

no trabalho, e também pela baixa capacidade contributiva dos indivíduos. A autora 

aponta ainda os impactos no contexto rural e urbano dos benefícios não 

contributivos: 

 

Na área rural, onde a renda da população é menor e a contribuição 
previdenciária é baixa, o montante de benefícios não contributivos 
pagos é maior. Sobressai, assim, a importância da Previdência rural 
como estratégia de universalização da proteção social e de combate 
à pobreza. Na área urbana, ao contrário, onde a capacidade 
contributiva é maior e os benefícios previdenciários assumem valores 
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mais elevados, os benefícios não contributivos assumem caráter 
complementar (SIQUEIRA, 2006, p.47). 

 

 Um ponto a se destacar é que, embora não haja contribuição individual por  

parte do segurado especial, existe a contribuição indireta que corresponde ao 

percentual de 2,3% incidente sobre o valor bruto da comercialização de sua 

produção rural. Isto é, sempre que o segurado especial vender sua produção rural à 

adquirente pessoa jurídica, consumidora ou consignatária, estas ficarão com a 

responsabilidade de descontar do produtor e efetuar o respectivo recolhimento ao 

INSS. Ainda assim, para acesso a cobertura previdenciária o trabalhador deve 

comprovar o exercício da atividade.  

 Mesmo, com a contribuição indireta, por parte da produção dos Segurados 

Especiais, existe uma corrente entre alguns autores que defende que a 

aposentadoria deste regime deveria ser transformada em benefício com novas 

regras, também financiado pela Assistência social, ou seja, os Segurados Especiais 

passariam a ser um público similar aos beneficiários do BPC. Diante disso, Siqueira 

(2006, p.84) faz a seguinte análise: 

 

A dificuldade em definir a natureza do benefício previdenciário rural 
enfraquece sua legitimidade. Seus opositores criticam o subsídio ao 
benefício e propõem a adoção de regras atuariais, que o aproximem 
da lógica de seguro social urbano, recomendando sua transferência 
para a política assistencial. Por sua vez, seus defensores ressaltam o 
caráter contributivo do benefício para justificar sua permanência no 
âmbito da política previdenciária e destacam a trajetória de vida e 
trabalho do agricultor rural como razão para a oferta do benefício, 
diferenciando-o dos benefícios assistenciais.  

 

  A questão não pode ser encarada com a inviabilização do Regime de 

Segurados Especiais, este público antes de tudo precisa ser valorizado pela 

atividade produtiva que exerceu ao longo de sua vida, e que na maioria das vezes 

ainda exerce mesmo após a condição de segurado, atuando especialmente na 

produção de gêneros alimentícios, no caso dos agricultores e pescadores no 

sistema de economia familiar, áreas fundamentais para manutenção do sistema de 

produção do país, e mais que isso, fundamentais para a vida.  

 Brumer (2002) destaca que não há como pensar o sistema previdenciário 

rural nos moldes do sistema urbano, posto que os trabalhadores rurais não possuem 
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rendimentos regulares,  e no caso da agricultura familiar a maioria produz para o 

autoconsumo, sem aferir nenhum rendimento financeiro.  

 Assim sendo, a aposentadoria rural neste regime representa uma política 

diferenciada e salutar no campo da proteção social no Brasil. Conforme Saboia 

(2004), a aposentadoria rural por idade é o benefício não contributivo mais difundido 

no país, sendo encontrado nas regiões rurais, como também nas áreas urbanas, o 

que representa nesse último caso que as pessoas migraram após o período de vida 

ativa para as áreas urbanas. Complementar a isso Saboia (2004), em sua pesquisa  

conclui que os benefícios não contributivos, onde ele inclui a aposentadoria rural 

possuem “papel inquestionável na redução da pobreza, especialmente nas regiões 

rurais” 

 Importa considerar ainda que o acesso ao Regime de Segurados Especiais – 

RSER proporciona resultados importantes para o bem estar, social e econômico dos 

idosos, atuando como uma importante ferramenta da Seguridade Social e de 

garantia da subsistência das pessoas, especialmente no meio rural, posto que é 

crescente o número de idosos nas famílias brasileiras, o que corresponde a uma 

tendência na progressão do número de famílias chefiadas e sustentadas 

financeiramente por esses que se encontram na terceira idade.  

 

 

2.2 - A Contribuição da Aposentadoria Rural ao Modo de Vida do(a) 

Aposentado (a) e a Revitalização da Agricultura Familiar 

   

 

 Decorridos mais de vinte anos após a criação do Regime especial da 

previdência social instituído no artigo 202 da Constituição Federal, e regulamentado 

por meio das Leis 8.212 e 8.213 ambas de 24 de julho de 1991, que especificam o 

Plano de Custeio e o Plano de Benefícios da Previdência Social, ampliam-se de 

forma significativa as pesquisas e estudos para analisar os impactos que tal garantia 

legal proporcionou na vida de seus beneficiários. 

 De acordo Delgado e Cardoso Jr. (2004) as novas regras da previdência rural 

aplicadas aos trabalhadores rurais em regime de economia familiar, permitiram a 

universalização do atendimento, uma vez que, incluíram os demais membros da 

família na condição de segurados, pois, antes desse período apenas o homem 
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poderia ser beneficiário. Somada à equivalência do benefício em um salário mínimo, 

essas foram as principais garantias que tiveram efetivos impactos sociais e 

econômicos na sociedade brasileira. O crescimento da renda previdenciária para as 

famílias no meio rural passou a ser fato inegável, proporcionando uma nova 

dinâmica para as economias locais. Delgado e Cardoso Jr. (2004) afirmam ainda 

que esse impacto é mais notório no meio rural e em municípios pequenos, com até 

50 mil habitantes, denominado pelos referidos autores de região microurbana 

contígua.  

  Delgado (1997) publicou uma pesquisa de resultados sobre uma avaliação 

no âmbito dos avanços da proteção social brasileira referente a idosos e inválidos no 

meio rural e constatou: 

 

a) Um aumento significativo na taxa de cobertura do sistema, 
medido pelo público assistido em relação ao público potencial; b) a 
inclusão das mulheres rurais em condições mais favoráveis, 
compensando os limites excludentes das regras precedentes do 
Funrural; e c) a elevação significativa da renda domiciliar do público 
beneficiário, incidindo tais efeitos sobre uma população em geral 
muito pobre, residente na zona rural ou microurbana contígua 
(municípios com até 50 mil habitantes). 
 

 Esses resultados demonstram que a relevância do benefício da previdência 

se acentua quanto menor a faixa de renda das famílias. 

 Do mesmo modo, explicita-se indiretamente uma significativa mudança na 

vida das famílias beneficiárias, no que se refere principalmente aos aspectos 

socioeconômicos, e aos meios de reprodução social das mesmas. E foi por isso que 

o referido autor ficou instigado a publicar a pesquisa de forma mais sistemática no 

ano de 2004 sob a ideia inicial de que os idosos desempenhavam novos papéis 

sociais e econômicos em suas famílias. 

 Delgado e Cardoso Jr. com apoio do Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA) 

no segundo semestre de 1998 em parceria com o Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e o Departamento de Estudos 

Socioeconômicos Rurais (DESER) envolveu uma amostra de 3000 domicílios com 

indivíduos beneficiários da previdência rural na região sul e 3.240 na região 

Nordeste do país. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar as condições de vida e 

reprodução econômica das famílias beneficiárias da previdência rural nas duas 

regiões do Brasil com ênfase nas diferenças marcantes. 



88 
 

 Diante de tal feito Delgado e Cardoso Jr. (2004) constatam que o benefício da 

aposentadoria por idade ou invalidez é o meio de garantia da subsistência de 88% 

das famílias nos domicílios pesquisados. Estes estão acima de uma dada linha de 

pobreza, com renda domiciliar per capita maior do que meio salário mínimo.  Por 

isso que os referidos autores ao tratarem do impacto da reforma da previdência no 

tocante à universalização atribuem “uma incidência distributiva e redistributiva muito 

importante no setor social a que se destina” (DELGADO e CARDOSO Jr, 2004, 

p.297). 

  Além disso, tais autores afirmam que quanto menor as faixas de rendimento 

maior a importância do benefício previdenciário no orçamento familiar. “Enquanto na 

região Sul o benefício previdenciário na composição do orçamento domiciliar 

representa 41,5% do total, na região Nordeste esse peso é de 70,8% em média” 

(DELGADO e CARDOSO Jr, 2004, p.311). Algo que não deixa de evidenciar a 

desigualdade de renda entre as regiões do país. 

 Os autores supracitados apontaram ainda que a aposentadoria promove 

melhorias para os idosos e para a sua família: no consumo de bens, no acesso a 

novas tecnologias e em termos das melhorias nas técnicas de trabalho na 

propriedade. Na pesquisa com os 3 mil domicílios verificou-se que os gastos com 

consumo representavam perto de 79% das despesas, o que inclui gastos com 

alimentação e higiene (36%), transporte, saúde, educação, vestuário e calçados, 

habitação - tarifas de água, luz e aluguel, serviços pessoais e recreação. 

 Santos (2006) também realizou uma pesquisa de campo no Sul do Brasil com 

aposentados rurais os gastos dos aposentados com alimentação apareciam como 

prioridade para 63% dos entrevistados, seguido da compra de medicamentos, 

despesas com vestuário e compra de móveis e eletrodomésticos.  

 A inserção econômica, com a potencialização do consumo, propicia ao 

público de idosos aposentados a possibilidade de incorporação de novos hábitos. 

 No estudo de Barros (2014) sobre a institucionalização do “habitus 

previdenciário” na vida dos idosos que vivem no campo a autora faz um estudo de 

caso sobre as mudanças no modo de vida dos idosos rurais após a conquista da 

aposentadoria rural. A análise parte da premissa de que o modo de vida tradicional 

dos idosos vê-se modificado a partir da melhoria da renda e da percepção e vivência 

da regularidade desta através do acesso a aposentadoria rural, o que repercute em 

alterações significativas no modo de morar, na forma de trabalhar (com o uso de 
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outras ferramentas agrícolas) e no uso do próprio tempo. Essas ações são 

estudadas quando incorporadas na vida dos idosos moradores da zona rural dos 

municípios de Piranga e São Miguel do Anta no estado de Minas Gerais locais da 

pesquisa de campo realizada por Barros (2014). 

 Barros (2014) apresenta as principais mudanças no modo de vida dos idosos 

averiguadas na sua pesquisa de campo, a exemplo da própria estrutura das 

moradias, com destaque para a evolução do cômodo do banheiro, antes 

considerado uma estrutura sem valor no âmbito da casa, como evidenciava a sua 

localização apartada da casa. Ao contrário disso, a pesquisa evidenciou, 

principalmente do ponto de vista dos idosos que nos dias atuais o banheiro passou a 

ser considerado espaço de relevância e significado de conforto em uma moradia. Os 

demais utensílios domésticos, a utilização do automóvel, por meio do serviço de táxi, 

dentre outros hábitos explicitam mudanças em hábitos e costumes por parte dos 

aposentados rurais e suas famílias que coadunam com a perspectiva da melhoria  

do modo de vida. 

 Diante da realidade de não se ter nenhum rendimento regular a incorporação 

de novos hábitos encontra-se maior resistência, embora seja preciso considerar que 

há quem decida permanecer no seu modo de vida tradicional, mesmo que adquira a 

condição de ser segurado, posto que as questões culturais também exercem 

influência nas escolhas dos moradores rurais, o que pode repercutir em resistência 

às mudanças, principalmente por parte dos homens idosos, como aponta Bourdieu 

(2006) em “O camponês e seu corpo”. 

 Contudo, ao tornar-se segurado rural, o idoso passa a ter uma renda, com 

uma característica que é a regularidade, que o permite ter mais confiança em ações 

que requerem maior investimento, especialmente quando estas são em médio 

prazo, isto é, eles incorporam a ação do planejamento financeiro. Diante disso, a 

possibilidade de alterar hábitos, e o próprio modo de vida ficou mais evidente e 

possível de acontecer. 

   Além disso, na pesquisa realizada por Delgado e Cardoso Jr. (2000) somente 

3,9 dos aposentados rurais se declararam inativos, o que se relaciona com outro 

resultado - o seguro social previdenciário passava a funcionar como um seguro 

agrícola indireto. Grandes partes dos aposentados rurais na condição de 

trabalhadores ativos continuam a atuar nas atividades agrícolas mesmo após a 
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conquista do benefício previdenciário, uma vez que esse benefício contribui para a 

garantia da subsistência familiar e para financiar a pequena produção agrícola. 

 A forma peculiar como a família inserida no modo da produção da agricultura 

familiar administra seus recursos, na perspectiva de Delgado (1997) contribui para a 

formação do “caixa familiar” que seria uma forma mais compartilhada de gerenciá-

los. Desta forma, torna possível a circulação do seguro previdenciário na unidade 

produtiva, levando a sua utilização no suporte, com ações de custeio e investimento 

na atividade principal de reprodução familiar, atuando como um “vetor de 

sustentação da renda rural” e consequentemente no avanço de tais ações 

transformando em um “seguro agrícola” (DELGADO, 1997).  

 Ao se comparar o montante de recursos investido na agricultura familiar 

através de linhas de crédito no município de Pindaí-BA com o volume de recursos da 

previdência rural destinado ao mesmo público, percebe-se o impacto que a renda 

previdenciária pode e acaba por proporcionar na atividade agrícola local. 

 

Tabela 01. Volume de Recursos pagos pela Previdência Rural no Município de Pindaí –BA 

(Ano 2014)  

 Mês Ano 2014 

Benefícios Rurais Pagos R$ 2.049.030,00 R$ 26.093.046,00 

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social (2014) 

 

Tabela 02. Valor investido em linha de crédito na Agricultura Familiar – (Ano 2015) 

Nº de operações Volume ofertado (R$) 

1.419 6.471.422,62 

Fonte: Observatório da Seca, 2015. 

 

 Os recursos previdenciários diante do seu montante não deixam de impactar 

positivamente em locais com economias fragilizadas, isso não é diferente em Pindaí. 

Barbosa (2003) infere que a atuação do seguro social como seguro agrícola é um 

indicativo de que a política de crédito agrícola, no que tange ao PRONAF19, 

                                                           

19
  O PRONAF é financiado com recursos do Ministério da Agricultura e do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - FAT e pode ser definido como um programa de desenvolvimento rural que “pretende 
propiciar condições para o aumento da capacidade produtiva, a melhoria da qualidade de vida e a 
ampliação do exercício da cidadania por parte dos agricultores familiares” (ROMANO & BUARQUE, 
2001, p.83) 
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direcionada para o segmento da agricultura familiar, não atinge a contento o 

conjunto do público beneficiário. O PRONAF destina-se aos agricultores familiares e 

suas composições como: proprietários, posseiros, assentados, parceiros ou 

arrendatários. 

 Segundo Santos (2006) um dado relevante identificado em seu trabalho fora 

que para 26,7% dos entrevistados o investimento na produção agrícola apareceu 

como a maior despesa, sendo na maioria das vezes utilizado para comprar insumos 

- adubo, defensivos agrícolas – sementes, maquinários, pagamento dos diaristas e 

dos empréstimos. Por isso, Delgado e Cardoso Jr. (2004, p.302) apontaram como 

resultado não esperado de sua pesquisa um “importante efeito de revitalização da 

chamada economia familiar rural e da própria reconstrução do espaço social rural 

brasileiro, em que o aposentado idoso passa a ter um certo papel respeitável”. Essa 

conclusão também baseou-se no fato que - metade dos domicílios pesquisados 

pelos autores supracitados apresentaram-se como “estabelecimentos agropecuários 

em produção.”  

 Desta maneira, as aposentadorias e pensões rurais, enquanto recursos de 

proteção social acabam por também cumprir o papel de financiador de atividades 

agrícolas (BARBOSA, 2003).  

 Considerando que o conceito de população ativa tornou-se mais abrangente 

em 1992, ao incluir os trabalhadores que cultivam para o autoconsumo e aqueles 

que trabalham em negócios familiares sem remuneração e com base na Pesquisa 

nacional de amostra domiciliar de 2002 constatou-se um percentual de 43,6% de 

homens rurais na faixa etária próxima aos 70 anos que acumula o benefício da 

aposentadoria e o trabalho. Esse percentual apresentou-se em 1988 e repetiu em 

2002. A expansão dessa análise para os dados do IBGE revela que a participação 

masculina no mercado de trabalho é predominante, enquanto, do lado dos 

benefícios a maior participação dá-se entre as mulheres (BELTRÃO et al., 2004). A 

baixa participação das mulheres no mercado de trabalho pode estar relacionada a 

desvalorização do seu trabalho, especialmente no meio rural. 

 Assim sendo, o benefício previdenciário rural, em determinados contextos se 

diferencia dos demais benefícios previdenciários, enquanto passa a desempenhar a 

função de uma “política agrária” e “um seguro de renda agrícola”, pois ao 

proporcionar o reinvestimento na agricultura familiar, permite a reprodução 
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econômica das famílias envolvidas nessa atividade de forma ampliada (DELGADO e 

CARDOSO Jr., 2004). 

 Contudo, diante da relevância dos benefícios previdenciários para a renda da 

família, denota-se uma transformação do papel do idoso, em que se percebe uma 

tendência de revalorização das pessoas idosas em seus espaços de atuação.  

 

 

2.3 – O novo lugar: de Idoso à condição de Aposentado Rural 

 

 

 Na França do século XIX, o tratamento dado à questão da velhice dependia 

basicamente ao critério do poder econômico dos indivíduos. Desta forma, era 

considerado velho (vieux) ou velhote (viellard) o indivíduo desprovido de bens, 

enquanto aquele que dispunha de posses e posição social era tratado como idoso 

(personne âgée) (SIQUEIRA  et al, 2002). 

 A tabela 03 abaixo evidencia o crescimento do valor dos rendimentos da 

população das áreas rurais, principalmente devido à regulamentação do regime 

especial da previdência social em julho de 1991, que institui a aposentadoria rural 

para os agricultores , pescadores e garimpeiros em regime de economia familiar. 

  

Tabela 03. Rendimento médio mensal das pessoas com 60 anos ou mais de idade 
responsáveis pelo domicílio, com rendimento e respectivo crescimento relativo, segundo as 
Grandes Regiões - 1991-2000 

Brasil e 
Grandes 
Regiões 

Rendimento médio mensal das pessoas com 60 anos ou mais 
de idade responsáveis pelo domicílio, com rendimento (em 

Reais) 
Crescimento 

relativo 
1991 2000 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 
 

Total 403.00 477.00 168.00 657.00 739.00 297.00 63.00 54.00 76.00 
 

Norte 300.00 364.00 197.00 438.00 502.00 280.00 46.00 37.9 42.1 
 

Nordeste 224.00 298.00 115.00 386.00 474.00 198.00 72.3 59.1 72.2 
 

Sudeste 536.00 576.00 224.00 835.00 879.00 398.00 55.8 52.6 77.7 
 

Sul 382.00 438.00 221.00 661.00 730.00 399.00 73.0 66.7 80.5 
 

Centro-Oeste 440.00 477.00 279.00 754.00 789.00 546.00 71.4 65.4 95.7 
 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991 e 2000. 
Nota: Domicílio particulares permanentes 
(1) Valores deflacionados pelo INPC com base em julho de 2000. 
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 Conforme Brumer (2002), entre 1991 e 1998 houve um aumento considerável 

no número de beneficiários por idade da previdência rural, observando esse 

crescimento principalmente nos anos de 1992 e 1993, o que denota o significativo 

número de potenciais beneficiários que esperavam a implementação das leis nº 

8.212 e a 8.213 de 1991. 

 Segundo a pesquisa realizada por Delgado e Cardoso (2004), a população de 

idosos em 2004 era o grupo mais representativo do sistema previdenciário, o que 

correspondia a 2/3 do estoque de aposentadorias pagos pela previdência. 

 Com esse histórico a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2011 - 

PNAD revelou que 82,1% dos idosos brasileiros estão protegidos pela Previdência 

Social, (essa porcentagem representa 19,3 milhões de pessoas com 60 anos ou 

mais), cerca de 81,73% a mais do que foi registrado na última PNAD realizada em 

2009. 

 Esse estudo revela que o pagamento de benefícios previdenciários impediu 

que mais de 23,7 milhões de brasileiros, de todas as faixas etárias, ficassem abaixo 

da linha da pobreza. Isso significa que sem os repasses da Previdência, a 

quantidade de pobres seria de 74,97 milhões de pessoas – redução de 12,8 pontos 

percentuais na taxa de pobreza. Esse percentual ainda foi superado em alguns 

estados com destaque para a Paraíba, com o melhor índice de redução da pobreza, 

com taxa de 17,4% seguido por mais onze estados que superam os 12,8% - Piauí, 

Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 

Maranhão, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Sergipe. Como este estudo analisa o 

município de Pindaí-BA, temos os seguintes dados previdenciários a saber: 

 

Tabela 04. Benefícios emitidos pela Previdência Social nos Municípios Brasileiros – 2014 – 

Pindaí – BA 

Quantidade de benefícios emitidos no mês 

de dezembro 2014. 

Valor dos Benefícios emitidos no ano de 2014 

Valores em reais - R$ 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

537 3.077 3.614 5.554.351,00 26.093.046,00 31.647.397,00 

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS, 2014. 

 

 Com a quantidade de 3.077 aposentadorias emitidas no mês de dezembro de 

2014 infere-se que o município tem a respectiva quantidade de aposentados rurais, 

revelando um valor significativo, diante da população rural de 11.309, conforme o 
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censo 2010. Esse valor de aposentados corresponde a 27,2 % da população rural. 

 Diante da observação do cotidiano, no universo da pesquisa feita por Santos 

(2006) tal autor afirma que os aposentados rurais são os que participam mais 

ativamente da movimentação comercial local. Isso se dá em razão da regularidade 

na percepção do benefício rural, em que os idosos aposentados tornam-se 

consumidores com potencial elevado. Isso coaduna com a afirmativa de Beltrão et 

al. (2004) que existem evidências de algumas cidades do Nordeste (e mesmo no 

Sudeste e no Sul) onde a renda auferida por benefícios sobrepassa em muito o 

Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Essa situação ocorre no município  

estudado: 

 

 

Tabela 05. Fundo de Participação Municipal – Ano 2014 e Volume de Recursos pagos pela 

Previdência Rural no Município de Pindaí –BA Ano 2014 

 Mês R$ Anual R$ 

Fundo de Partic. do Município - FPM 1.384.759,41 9.680.351,68 

Benefícios Rurais Pagos pela Previdência  2.049.030,00  26.093.046,00 

Fonte: Portal da Transparência e Anuário Estatístico da Previdência Social (2014) 

  

 Essa discrepância entre os valores apontados acima demonstra que o 

município de Pindaí-BA é uma “cidade previdenciária” reportando o seu maior 

recurso circulante na economia local para aquilo que é oriundo da previdência social. 

 Por conseguinte, os benefícios da aposentadoria rural ao proporcionarem a 

estabilidade e credibilidade econômicas do aposentado, modificam o quadro de 

relações estabelecidas, tanto no âmbito das relações familiares quanto das relações 

comerciais (ALBUQUERQUE et al, 1999). 

 Para Albuquerque (1999) as relações comerciais em escala municipal são as 

mais afetadas pela renda previdenciária, dado o caráter local da utilização da renda. 

Este efeito ocorre devido ao fato de ao considerar o benefício de forma isolada, o 

mesmo não representa valor tão elevado a ponto de proporcionar deslocamentos 

mais extensos para os gastos pessoais do aposentado, circunscrevendo-se então ao 

espaço rural ou a sede municipal mais próxima. 

 Pode-se calcular a notoriedade desse público em contextos com baixo 

desenvolvimento econômico e social. Considera-se ainda, uma tendência de 
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melhorias nesses espaços, onde paulatinamente se constituem mais serviços e 

consequentemente uma rede de comércio se diversifica à medida que o número de 

aposentados se eleva. 

  

Com a idade mínima exigida é de apenas 55 anos para as mulheres 
e 60 anos para os homens tornou-se bastante frequente nas regiões 
rurais, valorizando os idosos que passam a ser considerados um 
verdadeiro ativo em vez de passivo para as suas famílias, como 
ocorria no passado. Assim, há um aumento do empowerment da 
população idosa (SABOIA, 2004, p.409). 

  

 Para Saboia (2004) a aposentadoria rural garantiu aos trabalhadores da 

agricultura familiar uma renda mínima no período de passagem à inatividade. Desse 

modo o benefício previdenciário rural permitiu um empoderamento aos idosos. 

Sendo que para além da questão local e econômica, há outros espaços e  fatores a 

serem considerados, como o espaço familiar e as relações interpessoais. 

          De acordo com o trabalho de Santos (2006) os idosos passaram a assumir o 

papel de protagonistas na vida econômica de suas famílias e com base na análise 

de dados do IBGE (2004) as pessoas com mais de 60 anos de idade contribuem 

com percentuais entre 30 e 50% na formação da renda dos familiares no Brasil. E tal 

participação é maior nos municípios com população de até 50.000 habitantes, 

decrescendo no caso dos municípios maiores. 

           Com o aumento da participação da renda do idoso na renda familiar é preciso 

considerar dois componentes: a) aumento da população de idosos (aposentados e 

pensionistas) no país como um todo e nas famílias rurais em particular; b) aumento 

da renda média dos idosos. Esse último deve ser creditado a Constituição de 1988 e 

as reivindicações que antecederam esse instrumento legal, por dobrar o valor do 

benefício em salários mínimos e ampliar a população elegível (BELTRÃO, et al., 

2004). 

           Mesmo que o contexto local configure uma maior visibilidade para as 

mudanças advindas com a renda previdenciária rural, novas organizações são 

constituídas, sobretudo no âmbito das relações internas respectivamente no nível 

familiar.               

           Segundo Camarano (2002) a relevância assumida pelo aposentado 

ultrapassa a relação deste com a economia do município, repercutindo 

fundamentalmente na sua relação com os demais membros da família. Por 
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possuírem uma fonte de renda regular, passam a ser muito bem aceitos pelos 

familiares, uma vez que colaboram com o ingresso econômico das famílias, em uma 

relação de “dependência invertida”. Chega-se a considerar a melhor situação das 

famílias brasileiras as que possuem idosos na sua composição.   

           À luz dessa afirmação, Beltrão salienta a relação - presença de idoso e 

melhoria do orçamento familiar. 

 

A presença de idosos na família está associada a uma melhora 
financeira, ainda que a participação média da renda do idoso na 
renda familiar não se dê sempre na mesma proporção que a da 
renda dos outros membros da família nos grupos mais abonados 
(BELTRÃO et al., 2004, p.340). 
 

          Nesse viés, é preciso ratificar que a própria presença do idoso contribui para o 

status de “melhor situação financeira” de muitas famílias, e muitas vezes eximindo-

as de estarem na condição de vulnerabilidade social. 

         Além disso, outro indicador do papel dos idosos no apoio às famílias, refere-se 

à proporção de filhos maiores de 21 anos morando em famílias chefiadas por idosos, 

cujos percentuais cresceram entre 1981 e 1998, de 17,5% para 18,6% no caso dos 

homens, e de 26,8% para 28,8% no caso das mulheres, crescimentos de 7% e 8% 

respectivamente (CAMARANO, 2002). Segundo a referida autora, existe uma 

tendência em escala nacional da permanência de filhos e netos próximos aos 

idosos.  

 

(...) não se pode falar de uma estrutura domiciliar composta 
basicamente de idosos, mesmo nas famílias de idosos. Estes dados 
permitem a inferência de que co-residência é um arranjo familiar 
generalizado entre a população idosa brasileira e, nesse caso, 
parece refletir mais a necessidade da população jovem do que a 
idosa. (...) o que parece estar acontecendo é que as mulheres, 
quando envelhecem, passam do seu papel tradicional de 
dependentes para o de provedoras. Esta, dentre outras mudanças, 
tais como o aumento das famílias de três gerações, tem levado a que 
idosos, de uma maneira geral estejam liderando uma mudança social 
de grande porte (CAMARANO, 2003, p.55-57). 

  

 Implica saber que o processo de acesso ao direito à aposentadoria rural tem 

grande culpa nos novos modos de viver e relacionar dos idosos. Todavia, é 

importante salientar que o convívio entre as diferentes gerações é algo benéfico, 

pois a relação de ajuda entre os membros familiares pode ser estabelecida de forma 



97 
 

recíproca, e a questão financeira é apenas mais um fator a contribuir. O cuidado 

mútuo é essencial, além da particularidade do cuidado entre avós e netos, revelando 

que os vínculos e as relações familiares são complexas o suficiente, para não 

permitir o seu total desvelamento em um estudo como este.  
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CAPITULO III - A DIMENSÃO DA APOSENTADORIA RURAL NO MUNICÍPIO DE 

PINDAÍ-BA 

 

 

 O terceiro capítulo é um estudo sistemático que aliado à pesquisa de campo 

permite evidenciar os significados de práticas e vivências de um espaço, além de 

tornar possível seu redimensionamento para um nível macro, mesmo que tenha sua 

própria dinâmica de relações sociais e implicações. Neste capítulo, procura-se 

representar essa análise prenunciada somada às demonstrações de algumas 

características do perfil dos idosos, que desenvolviam ou ainda desenvolvem a 

agricultura familiar nas comunidades rurais no município de Pindaí-BA. Com efeito, 

os aspectos socioeconômicos também são analisados no âmbito da vida de 

aposentado e de suas famílias após o acesso à previdência rural, enquanto 

segurados do regime especial da previdência social. 

  

 

3.1- O Agricultor Familiar Aposentado e o seu Lugar 

 

 

 Tentar analisar quaisquer sujeitos inseridos em seu contexto requer uma 

imensa ousadia por parte do pesquisador, devido à complexidade dessa análise, 

sobretudo devido à complexidade de todo sujeito e destes serem pessoas com 

particularidades, peculiaridades e com diversas nuances. Mas, com fundamento na 

pesquisa qualitativa, ouso esse feito, sem a pretensão de esgotá-lo nessa análise. 

 A tabela abaixo explicita a população idosa do município de Pindaí em idade 

de se aposentar, com base nos dados do Censo 2010 : 

 

TABELA 06. Quantitativo de idosos em idade de se aposentar no município de Pindaí-Ba. 

Homens Mulheres 

Idade (anos) Quantidade Idade Quantidade 

60 a 64 292 55 a 59 337 

65 a 69 221 60 a 64 296 
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70 a 74 213 65 a 69 215 

75 a 79 111 70 a 74 186 

80 a 84 75 75 a 79 142 

85 a 89 43 80 a 84 109 

90 a 94 14 85 a 89 53 

95 a 99 9 90 a 94 32 

  95 a 99 16 

Total 978  1.386 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

  

 O presente quadro representa a faixa etária em “idade previdenciária” com 

base no universo da população do município. Diante do fato de a população 

residente na zona rural ter um quantitativo mais significativo no total geral do 

município, proporcionalmente terão também mais idosos em “idade previdenciária”. 

 

TABELA 07. População por sexo e espaço – urbano e rural 

População Área Urbana Área Rural 

Homens 2.121 5.896 

Mulheres 2.198 5.413 

Total 4.319 11.309 

Total Geral 15.628 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

 De modo que, foi realizado entrevistas com 23 (vinte e três) idosos, sendo 22 

(vinte e dois) idosos residentes nas comunidades do meio rural e uma idosa 

aposentada rural residente na sede do município de Pindaí. Além dos idosos, 

realizou-se entrevista com 11 (onze) familiares, em que 9 (nove) moram na zona 

rural e 2 (dois) na sede do referido município. Sendo que cinco desses familiares 

residem na mesma casa com os respectivos idosos na condição de esposa, filho ou 
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nora. E cinco residem em suas próprias casas com sua nova família, uma vez que 

quatro desses cinco moram em casas bem próximas (vizinhos) aos seus pais idosos 

e apenas um reside a aproximadamente dois quilômetros de distância da casa de 

seus pais.  Tentou-se fazer a correlação de um familiar para cada idoso, mas dois 

idosos e dois casais entrevistados não tiveram familiares correspondentes e houve 

apenas uma idosa em que foi possível entrevistar dois familiares que residiam na 

mesma casa. 

 A média de idade entre os entrevistados aposentados foi de 71,65 anos, 

conforme ilustra o quadro seguinte: 

 

TABELA 08.  Quantitativo de idosos entrevistados por localidade, sexo e média da idade. 

Comunidade Nº de idosos Homens mulheres Media idade 

Baixão 4 2 2 75 

Umbigudo 3 3 0 72,33 

Brejo 3 2 1 75,66 

Batateira 10 6 4 69,7 

Fazenda Tapagem 2 1 1 71 

Sede do munic. 1 0 1 65 

Total 23 14 9 71,65 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

  

  Os dados apresentados revelam a maior parte dos casais de idosos morando 

sozinhos, isso em virtude de os filhos terem se casado e passado a constituir sua 

família em outro espaço, mas também em razão de filhos terem migrado e não 

residirem mais com os pais. Apenas duas das famílias entrevistadas não relataram 

ter filhos que residiam fora do município de Pindaí, ou seja, dos 23 idosos, 21 

afirmaram ter filhos morando em outra cidade. E o principal destino dos migrantes 

consiste em cidades do estado de São Paulo, inclusive na capital.   Conforme dados 

da PNUD (2003), há uma tendência geral de crescimento do percentual de pessoas 

com mais de 65 anos vivendo sozinhas, porém a região Nordeste foi a que 

apresentou um menor crescimento desse percentual entre os anos de 1991 e 2000. 
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 Outro dado relevante é que 03 idosos relataram, além da viúva V, 65 anos 

que relatou o mesmo sobre seu esposo, sobre a experiência de terem realizado a 

migração sazonal, ainda quando eram solteiros, embora afirmassem ter repetido tal 

prática depois de constituírem a família. A razão declarada deveu-se à busca por 

trabalho, principalmente nos anos em que o período de seca se prolongava, quando 

a propriedade dos pais não comportava a mão de obra disponível. Além disso, outro 

motivo que se soma a essa dinâmica era a ausência de recurso financeiro que 

permitisse à família aumentar a propriedade. Os idosos afirmaram que os filhos 

também realizavam a migração sazonal, mas que hoje depois da mecanização das 

fazendas de cana de açúcar, principal atividade empregadora dos jovens na região 

sudeste, a vaga de emprego nessas fazendas vem se tornando cada vez mais 

escassa. 

 

Eu viajei muito, fui pra São Paulo, panhei algodão, colhia arroz, 
colhia milho, depois passou, foi indo foi indo, muitas vezes. Eu já fui 
pra são Paulo trabalhar na lavoura, ficava quatro meses, cinco, até 
seis meses, daí voltava. Deixava a família aqui e ia pra lá e aí 
mandava os recursos e graças a Deus não passei muito apertado, 
assim... por fazer falta com as coisas dentro de casa não, por ter 
hora que a gente via que a lavoura ia ser pouca, a gente ia pra São 
Paulo, fui umas seis vezes depois de casado, devo ter ido no total 
umas dez vezes, trabalhar. Agora, depois que eu aposentei, não fui 
mais não (Idoso C, 67 anos, entrevista realizada em 07/10/2015). 

 

 Essa afirmativa partilha da mesma linha de pensamento dos estudos de 

Gomes (2007) sobre a Migração Sazonal no município em questão, e ao descrever 

sobre essa prática identifica um público praticante da migração, com um predomínio 

do sexo masculino residente na zona rural de Pindaí, e da formação recorrente de 

um ciclo de reprodução desta dinâmica entre as gerações de uma mesma família.  

 Diante da necessidade social vivenciada e relatada por idosos e da realização 

de práticas como esta é preciso ratificar o que Euclides da Cunha (1985) constatou 

em sua época – “o sertanejo é antes de tudo um forte” – pois, diante de falas e 

vivências tão expressivas em um lugar de clima seco e com limitada oferta de 

trabalho, é impossível não se remeter ao referido autor. 

 Além disso, identifica-se que a persistência no trabalho rural que se fazia e/ou 

ainda se faz somada a vida no campo é parte de um cotidiano permeado por 

satisfação e amor ao que se faz, presente nas entrelinhas das falas dos idosos, 
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assim como no discurso direto dos entrevistados, quando indagados sobre o 

trabalho desenvolvido antes de aposentar: 

 

P- Antes de o Sr aposentar o Sr mexia com quê? Que tipo de 
trabalho? 
Na roça, nasci na roça, me criei na roça e criei meus filhos 
trabalhando na roça. Naquele tempo, plantava milho, feijão, semente 
de algodão, agora de uns tempos pra cá voltou a plantar sorgo, mas 
nunca mexi com comércio nenhum, não. Era na roça mesmo. Nasci 
na roça, tô na roça até hoje e criei meus filhos trabalhando na roça 
(Idoso Q, 64 anos, entrevista realizada em 08/10/15).   

 

 Percebe-se a forte relação com a terra, algo marcante na cultura do pequeno 

agricultor como nos apontou K. Woortmann (1990) que se transmite de geração para 

geração o que se relaciona também à prática do trabalho, como demonstra a fala do 

idoso Q. Isso se explica pelo fato de as famílias apontarem que construíram suas 

casas e desenvolveram suas atividades em uma área que fora herdada. Tal área, na 

maioria dos casos fora ampliada por meio da compra de pequenos pedaços de terra 

adjacentes ou mesmo por meio da compra de áreas da mesma propriedade, que 

caberia aos outros herdeiros.  

 Entretanto, mesmo com o processo de compra as propriedades nessa região 

não chegam a ultrapassar a marca de 50 hectares. Fato que coaduna com a 

discussão apresentada no estudo de Nogueira (2010) de que a região do sudoeste 

baiano apresenta propriedades em que há um predomínio de áreas não superiores a 

50 hectares. Diante do universo de 23 idosos, apenas um dos entrevistados afirmou 

ter uma propriedade com aproximadamente 50 hectares, as demais propriedades 

ficavam abaixo desse valor tendo como menor área a propriedade de 06 hectares.

 Um outro aspecto que evidencia o princípio de valorização da terra é a 

preocupação em realizar a partilha da herança em vida, que se evidenciou por meio 

das falas dos próprios idosos, chefes do núcleo familiar. Isso demonstra o valor que 

a terra exerce nas famílias de agricultores familiares e, sobretudo a existência da 

força marginal, e de certo modo a percepção dos próprios idosos enquanto, 

expressão dessa força. Nesse caso, a percepção refere-se às lideranças da família 

–  que aqui incluem-se o homem e a mulher, já que foram eles que revelaram o ato 

da divisão da herança em vida. E, embora a partilha da herança seja algo natural, o 

fato de ser em vida, com os idosos ainda em atividade, explicita uma auto percepção 

enquanto força marginal, pois, dividindo a terra entre os filhos percebe-se que há 
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uma preocupação em dar à terra uma melhor utilidade, algo que os idosos 

reconhecem não poder realizar. Além disso, é um modo de proporcionar aos filhos 

um meio de exercer o trabalho, e assim prover o seu sustento, garantido a 

reprodução de uma nova família que começa, demarcando o recomeço de uma nova 

geração e a perpetuação da agricultura familiar.  

 

P- A propriedade aqui é do Sr? Foi comprada ou é direito de 
herança? 
Era de pai, é herança 
P- Quantos hectares?  
11 hectares. Mas não tá sendo minha mais, é dos meninos, já passei 
pra eles. (Idoso I, 78 anos, entrevista realizada em 08/10/15) 

 

P- Foi Comprada ou direito de herança a terra do Sr.? 
R- Uma parte foi herança, e outra parte foi compra. São 16 hectares, 
uma parte foi herança do meu pai, eu comprei uns pra fora, pra fora 
não, que foi dos herdeiros mesmo que, tem umas irmãs que moram 
pra fora e me vendeu. (Idoso G, 68 anos, entrevista realizada em 
07/10/15). 
 

 

 A realidade exposta vai ao encontro da teoria explicitada por Heredia (1979) 

quando se remete à questão do acesso à terra em economias de regime familiar, 

uma vez que quando o chefe da família falece, a maioria dos filhos já não fazem 

parte daquele núcleo familiar, sendo que muitos já se casaram e formaram suas 

famílias e outros migraram, indo em busca de outro meio de reprodução social que 

não seja a agricultura familiar. Revelando ainda aqueles que persistem no seu lugar 

pela satisfação em fazer a terra produzir e viver dela e por meio dela. 

 

3.2- Os Aposentados Rurais e a Relação com o Trabalho  

 

 Os idosos quando indagados sobre a continuidade do trabalho após a 

aposentadoria abordaram-no como uma atividade, um exercício difícil de ser 

interrompido, porque gostam de manter uma vida ativa, além de ter a satisfação em 

ver a própria produção, porém reconhecem uma peculiaridade na sua capacidade 

em relação ao exercício do trabalho.  

 

P- Depois que o Sr.  aposentou continuou a trabalhar? 
Trabalhei pouco tempo, trabalhei um tempo, enquanto era mais novo 
né. A gente precisa movimentar, até hoje a gente movimenta mas 
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assim, o movimento nosso cê sabe, é a hora que dá certo, é um 
movimentinho mais fraco, não é igual uma pessoa, novo, né fia, é 
outro assunto.  
P- O Sr plantou lavoura depois que se aposentou? 
Plantei, mas pouco tempo, e a lavoura sempre menos do que era, eu 
tocava, porque a gente novo é uma coisa, e a gente de idade é 
outra,né! Faço um trabalhinho pouco, mexo com uma criaçãozinha, 
mexo com um bichinho pra cá, uma cerca, outra hora roço um pasto, 
todo servicinho maneiro, não tô esforçando não (Idoso I, 78 anos, 
entrevista realizada em 08/10/2015).  

  

 Os idosos em relação ao trabalho manifestaram um prazer em continuar a  

exercer a atividade rural mesmo que seja em menor intensidade. E manifestaram 

ainda a satisfação e interesse em produzir alimentos para o autoconsumo, o que se 

sobrepõe ao interesse em obter rendimento financeiro. Assim, apresentaram uma 

maior seletividade na escolha da atividade a qual dedicar, principalmente depois dos 

70 anos, já que muitos afirmaram continuar no mesmo ritmo de trabalho até um 

tempo, média de 10 anos, depois de se tornar aposentado. Depois de alguns anos 

vão diminuindo mais a intensidade do trabalho, além de selecionar uma atividade 

para desempenhar.  

 

P- Antes de aposentar o Senhor trabalhava com quê? 
Eu trabalhava com roça, direto, direto. Direto eu plantava feijão, 
plantava milho, era algodão, mas depois algodão eu parei, parei 
assim, porque depois que entrou o inseto, mas eu labutava mais, eu 
gostava mais de labutar com plantio de algodão (...) ai eu passei a 
plantar feijão, milho e sorgo, e até hoje eu planto. 
P- Hoje o Sr trabalha com o quê? 
 Mais é com negócio de roça... é difícil moça, é difícil eu não plantar 
um pedacinho de roça. Não é grande coisa não, como diz o outro – 
gente vai dando na idade tem que, tem que diminuir mais as coisas, 
que tem hora dá na época aperta, então, tem que diminuir um pouco, 
mas eu nunca deixei de plantar ( Idoso K, 70 anos, entrevista 
realizada em 08/10/15).   
 
P- E antes do Sr  aposentar, trabalhava com quê? 
Trabalhava na lavoura, minha filha, plantando, milho, feijão, algodão, 
semente de algodão. E depois de nós velho deixou, mas ainda nós 
planta feijão, planta milho, sorgo, pra dá a criação. Ainda continua 
plantando (Idoso G, 68 anos, entrevista realizada em 07/10/15). 
 
P- Depois que o Sr aposentou continuou a trabalhar? 
Trabalhar a gente trabalha até hoje, mas é mais pouco, hoje não 
pode nem colocar né, já tô de idade né... hoje eu faço é só cuidar de 
umas criação – ovelha, porco, galinha, lavoura não tô tocando mais 
não ( Idoso A, 83 anos, entrevista realizada dia 07/10/15). 
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 O trabalho é relatado com maior riqueza de detalhes pelos homens que 

ratifica o seu protagonismo e autoridade no assunto, embora houvesse a 

participação da família em todo o processo de trabalho. Depois de se aposentarem 

manifestaram uma maior seletividade ao desenvolver determinadas atividades, 

destacando a atividade da pecuária como a mais recorrente nas falas entre os mais 

velhos, que tenderam a conciliação do plantio de algumas lavouras em razão da 

própria opção da pecuária, lavouras estas também destinadas à alimentação do 

rebanho, como afirmou o idoso G. As lavouras mais cultivadas, citadas pelos 

entrevistados concentraram-se nas culturas do feijão, milho e sorgo, além do cultivo 

do pasto para quem tem algum tipo de rebanho e de ter sido observado a cultura da 

palma, plantação típica de regiões do sertão, com a finalidade de alimentar o gado 

nos períodos mais críticos da seca. 

 Durante as falas sobre a vida de trabalho, em idade considerada ativa 

exaltaram o trabalho como a única fonte de renda e forma de garantir a manutenção 

da família. Relataram ter vivido uma vida dura com a execução de trabalhos árduos 

e pesados e no caso específico das mulheres afirmaram ainda a necessidade de ter 

que conciliar tal jornada com os trabalhos da casa e o cuidado na criação e 

educação dos filhos.   

 

P- Antes da Sra aposentar, a Sra trabalhava com quê? 
Trabalhava na roça, trabalhei muito na roça minha filha, criei meus 
filhos na roça, levava pra roça, porque não tinha como deixar em 
casa né, ai eu levava pra roça e ia trabalhar, levava até uma caminha 
na roça, ponhava  lá e ia trabalhar, os mais velhos né, agora os mais 
novos, os mais velhos ia crescendo e foi olhando os mais novos pra 
mim, né. Sobrevivia da roça, minha filha, até hoje a gente toca uma 
rocinha da gente, mas eu não trabalhei mais na roça, porque eu sinto 
muito problema assim, eu sou hipertensa, eu sinto muita dor nos 
ossos, ai eu não trabalhei mais não. Sou meio adoentada (Idosa M, 
68 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 
 
P- A Sra trabalhava na roça? 
Demais, vixe! Demais minha filha. Criei meus filhos foi na roça, 
levando pra debaixo de um pau lá e ia trabalhando, trabalhando 
direto na roça e em casa. Chegava fazia a comida de cedo, ia pra 
roça, chegava de tarde ajeitava janta e já cuidava da comida de 
amanhã, pra sair cedo outra vez, que a roça nossa era muito longe, 
que a terrinha aqui era pouca. Nós trabalhava lá no Mulungo, seu pai 
mesmo sabe, nós saia cedo, e em uma hora dessa, nós tava 
chegando da roça, de noite pode dizer. Mas foi muito bom também, 
viu fia, não tenho do que reclamar não, trabalhei e graças a Deus 
não tenho do que reclamar da vida não, não tenho do que reclamar 
(Idosa R, 60 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 
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P – Antes de aposentar, a Sra trabalhava em quê? 
Em casa, era serviço de casa e na roça, já trabalhei muito na roça e 
muito. Era na roça e em casa né, acho que é por isso que cansa, do 
jeito que vive, o desgaste nos braços de tanto trabalhar na roça. 
P- Quais as tarefas a Sra fazia? 
O serviço assim na roça, né...? Era tudo, eu pegava feijão, algodão e 
era pro outros assim, pra mim e pro outros também, trabalhava muito 
fora, porque meus meninos era tudo pequeno assim, e não tinha 
outro ganho, né, outro serviço. Então eu trabalhava “pros” vizinhos 
pra arrumar o dinheiro pra comprar as coisas pros filhos, pros 
meninos que ainda era pequeno. Morava aqui já e trabalhava pra 
mim e pros vizinhos, mas era assim serviço mesmo, era pegando 
feijão, algodão, todo serviço de roça (Idosa U, 69 anos, entrevista 
realizada em 18/11/15). 

 

 As falas das idosas expõem a jornada dupla vivida pelas mulheres, e no caso 

específico das trabalhadoras rurais demonstram que elas participam ativamente no 

processo do trabalho, embora na maioria das vezes, não sejam reconhecidas 

enquanto força de trabalho, como apontou Heredia (1979) e Woortmann (1997) em 

seus estudos, quando o trabalho desempenhado pelas mulheres era referido pelos 

homens como ajuda. Não obstante, no próprio discurso de algumas idosas 

entrevistadas percebeu-se que elas não têm a apropriação de se conceberem 

enquanto força de trabalho, afirmando em alguns casos que “ajudavam” os maridos 

na execução dos trabalhos na lavoura. Uma incorporação do discurso histórico de 

construção do gênero, que por ora não é o objetivo desse trabalho analisar. 

 Diante da confirmação da centralidade do trabalho no homem e na mulher, 

embora com o reconhecimento ainda duvidoso sobre a atuação da mulher, os filhos 

são lembrados na organização do trabalho como peças chaves, que muito 

contribuíram na jornada do trabalho na lavoura.  

 

P- E antes do Sr aposentar, os filhos ajudavam o Sr na lavoura? 
Ajudava. Nós trabalhava junto, a lavoura, era junto que nós 
trabalhava, tinha umas parte que a gente dava pra eles que eles 
precisava de pedacinho de roça, mas trabalhava tudo junto (Idoso L, 
72 anos, entrevista realizada em 08/10/15).  
 
P- Os filhos do Sr. Ajudava na roça? 
Ajudava, poucos tempos pra cá não ajudou, cê sabe, uns casou, 
mora em São Paulo pra lá, eles me ajudava na roça tudo junto, eles 
me ajudava, mas era pra despesa mesmo, né! (Idoso S, 67 anos, 
entrevista realizada em 08/10/15). 
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 Essa descrição além de referir ao trabalho dos filhos, permite a confirmação 

do que Chayanov (1975) descreveu sobre a unidade de produção camponesa - é um 

todo indivisível – cujo fator central encontra-se na família e em suas necessidades, 

pois nesse tipo de economia, o objetivo fim é a garantia do sustento da família, com 

o que se produz, ou seja a centralidade da família mais uma vez é reforçada nesse 

tipo de economia. 

 Ainda assim, a fala do idoso L faz menção a uma prática descrita por Heredia 

(1979) ao estudar as economias em regime familiar em Pernambuco, em que os 

pais dividiam a lavoura em roçado, e roçadinhos, estes últimos seriam os pequenos 

pedaços de terra para os filhos, quando eram considerados adultos se 

responsabilizarem por uma pequena parte da produção e terem uma pequena 

porção de renda para atender suas necessidades de segunda ordem como 

vestuário, por exemplo. O Sr. L ratifica essa divisão e a necessidade de ceder um 

pedaço de terra para os filhos maiores “tocarem a rocinha deles” e produzir sua 

própria renda. Já o roçado era a fração maior da terra onde todos trabalhavam 

juntos para garantir a manutenção e o sustento da família. 

 De outro modo, em um dos casos, os filhos foram lembrados como razão do 

trabalho para os pais, já que os pais tinham o objetivo de garantir aos mesmos o 

acesso a uma boa educação. Porém, isso foi um caso específico em que também se 

percebeu uma melhor condição financeira da família nos dias atuais. 

 

P- Antes da Sra aposentar como era a vida? 
Era muito difícil, minha filha, pra mim, cê não pode nem descrever o 
quanto foi difícil né! Que a gente tem uns terreninho aqui e tem lá no 
Tapicuru, né. Aqui era assim, eu tinha meus meninos e tinha muita 
vontade que meus meninos estudasse, então (...) alugamos uma 
casa, em Guanambi ponhamos eles lá, pra estudar. Eu ia lá pra essa 
roça trabalhar, trabalhava na roça e eles estudando, eu trabalhava na 
roça e na casa, eu tinha um objetivo, então era assim, eu trabalhava 
na roça e na casa, cuidava de tudo e ainda trabalhava na roça, 
trabalhei muito (Idosa O, 65 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 

 

 

 Conquanto, mesmo que a mãe dos filhos, a idosa O tenha relatado que os 

filhos eram a razão para a sua dedicação no trabalho, o esposo dela, o idoso N 

afirmou que os filhos ajudavam no trabalho na lavoura, porém ele especifica em um 

momento de sua fala que os filhos homens que o fizera e que “as filhas mulher 

nunca encarou roça, não”. Pode-se inferir que ao longo dos anos algumas famílias, 
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quando tinham condições financeiras, foram afastando as mulheres do trabalho na 

lavoura, com o objetivo de que estas poderiam galgar outras oportunidades, como 

de fato ocorreu com uma das filhas da família supracitada representada pelo casal 

de aposentados, idosa O e o idoso N. 

 

 

3.3 – A Aposentadoria Rural e suas implicações na Qualidade de Vida  

 

 

 A expressão qualidade de vida tem estado em voga nas últimas décadas do 

século XXI, especialmente devido às pressões socioeconômicas, e ao ritmo 

acelerado de vida e de stress das pessoas. Com isso, as pessoas tem buscado 

traçar alternativas contrárias a essa lógica, com o objetivo de obter uma maior 

qualidade de vida.  

 Conforme Cândido (2010), a qualidade de vida está relacionada às 

oportunidades disponíveis para as pessoas, assim como ao significado e propósito 

que elas dão as suas vidas. Nessa premissa, saber aproveitar oportunidades 

relaciona-se com o conceito de Sen (2001) que atribui importância a ter capacidade 

para melhor aproveitar as oportunidades. Mas também, é preciso reconhecer que a 

qualidade de vida está relacionada a questões subjetivas dos sujeitos, como 

pertencimento, autonomia, sentimentos e atitudes.  

 A qualidade de vida é definida conforme Amartya Sen e Nussbaum (1995) 

como a representação de combinações de coisas que uma pessoa é capaz 

(capacitações) de fazer ou ser, e as funcionalidades, que representa partes do 

estado de uma pessoa, as várias coisas que ela faz ou é (SEN, 2001). Pode-se 

considerar então, que a qualidade de vida pode ser avaliada em termos da 

capacitação para alcançar as funcionalidades – como nutrir-se, ter saúde, educação, 

até ter auto-respeito e integração social.  De modo que a qualidade de vida é um 

ponto essencial e intrínseco ao desenvolvimento, especificamente ao 

desenvolvimento social20.  

                                                           

20
 O conceito de desenvolvimento social esteve por muito tempo ligado ao fator crescimento 

econômico, e ainda hoje há divergências entre os especialistas sobre a sua definição. Foi um termo 
que se generalizou nas ciências sociais contemporâneas após a Segunda Guerra Mundial. Quando 
Sen (2001) propõe que o desenvolvimento requer o aumento das capacidades dos indivíduos de 
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A expressão “desenvolvimento social” teve um aparecimento tardio nos focos 

de discussão sobre o desenvolvimento, foi aos poucos aparecendo em relatórios da 

Organizações das Nações Unidas-ONU sem qualquer definição e como 

complemento para o conceito de “desenvolvimento econômico”. Em 1962, o 

Conselho Econômico e social das Nações Unidas (ECOSOC) recomendou a 

integração dos dois aspectos de desenvolvimento. As propostas de desenvolvimento 

da ONU daquela década determinavam que: 

 

O problema dos países subdesenvolvidos não é simplesmente o 
crescimento, mas sim o desenvolvimento...Desenvolvimento é 
crescimento com mudanças (e acrescentou)... As mudanças, por sua 
vez, são sociais e culturais, econômicas, e qualitativas como 
quantitativas...O conceito-chave é melhorar a qualidade de vida das 
pessoas (ONU, 1962 apud ESTEVA, 2000, p.68). 

 

 Nessa perspectiva, em uma análise sobre desenvolvimento Sen (2000) atribui 

o princípio da liberdade como o elo central para o alcance do desenvolvimento e 

defende o aumento da “expansão das “capacidades” [capabilites] das pessoas de 

levar o tipo de vida que elas valorizam – e com razão” (SEN, 2000, p.32). 

 Nesse viés, a lógica da capacitação propõe que os indivíduos quando 

capacitados e inseridos em um meio permeado pela liberdade, alcançam uma 

condição em que dispõem de meios para realizar os fins que desejam. Assim, o 

desenvolvimento passa a ser permissivo para que a qualidade de vida se torne algo 

atingível, assim como o caminho inverso, corresponde a uma reciprocidade.  

Logo, não se pode negar que o aumento das condições financeiras contribui 

no acesso à qualidade de vida, e que no contexto estudado a aposentadoria rural 

proporciona uma maior capacidade aos idosos rurais em escolher o tipo de vida que 

querem viver, com o respectivo aumento do poder de compra e de participação, seja 

essa em seu sentido amplo. 

 Mediante uma realidade em que o próprio IDH nos revela algumas limitações 

dos próprios processos de capacitações da população e de uma configuração 

geográfica de pequenas propriedades de terra com até 50 hectares, somado ao fator 

                                                                                                                                                                                     

fazerem escolhas, ele pretende ultrapassar a concentração em fatores materiais. Não que a questão 
material não seja decisiva para esse alcance, mas nesse sentido, o horizonte precisa-se ser alargado 
para os aspectos sociais da vida das pessoas. Os aspectos econômicos são fundamentais para o 
processo de desenvolvimento, mas devem ser encarados como meio e não como um fim. 
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climático, em que há uma inconstância dos períodos chuvosos, pode-se inferir que a 

produção agrícola, não garante um rendimento considerável e a população tem 

limitações em vivenciar uma reconhecida qualidade de vida por si só. Entretanto, é 

válido ressaltar que o maior interesse na produção agrícola por parte das famílias 

entrevistadas está na valorização do trabalho agrícola e no objetivo de garantir o 

autoconsumo da família, não necessariamente em obter rendimento.  

 O município de Pindaí – BA se caracteriza como área contínua da zona rural, 

enquanto pequeno município de até 50 mil habitantes, conforme a mensuração de 

Delgado e Cardoso (2004). Com uma população significativa residente na zona 

rural, e somado aos condicionantes supramencionados torna-se, de imediato, 

inegável o impacto positivo da renda proveniente da aposentadoria rural nas famílias 

dos agricultores familiares. Mas também, há questões particulares nesse processo e 

em seus efeitos, o que foi possível aferir através da pesquisa emprírica. 

 Conforme se observou durante a realização do trabalho de campo nos 

espaços visitados, há uma centralidade do idoso na família, centralidade esta que 

está estritamente ligada ao lugar de aposentado, que o deu condições de se tornar o 

provedor da família, posto que todos os idosos entrevistados assumiram 

desempenhar essa função - ser a principal fonte de renda da família, desde o 

recebimento da aposentadoria rural. 

 

P- Sobre a aposentadoria o que o Sr achou que mudou? 
Sobre a aposentadoria, melhorou pra mim, porque ajuda muito, não 
tô podendo trabalhar mais, a aposentadoria tá me ajudando a manter 
a casa. (Idoso A, 83 anos, entrevista realizada em 07/10/15). 
  
P- E o relacionamento, a convivência da família melhorou depois da 
aposentadoria? 
Melhorou sim, melhorou, eu agradeço a Deus por isso né, porque 
hoje na época que a gente tá, né! Se a gente não tiver o salariozinho, 
isso ai pra nós dá graças a Deus, porque lá fora um salário não 
resolve de nada né, mas pra nós aqui na zona rural, um salariozinho, 
a gente vai quebrando um galho, né! (Idoso E, 75 anos, entrevista 
realizada em 07/10/15). 
  
P- Sobre a aposentadoria rural o que o Sr achou q contribuiu? 
 É bom né, é bom. Aposentadoria é bom porque a gente vive da 
aposentadoria. (Idoso F, 74 anos, entrevista realizada em 07/10/15). 
 

 Ser a principal fonte de renda na família conferiu ao idoso um 

empoderamento que não pode ser omitido, e percebeu-se que essa condição 
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extravasa os limites de sua própria residência, uma vez que em muitos casos eles 

garantem também uma segurança financeira e alimentar para os filhos casados e 

netos, especialmente quando a residência destes se localiza nas proximidades da 

casa dos pais ou avós aposentados. Mediante a observação dos espaços durante a 

realização da entrevista identificou-se na casa do idoso “E”  a seguinte situação:  

 “Na casa do Sr. E, de 75 anos apenas ele é aposentado, sua esposa ainda 

não se aposentou e não trabalha fora, sendo portanto dele a única fonte de renda 

que mantém as despesas da casa. Ele afirma que na casa só residem eles dois, 

mas que, nem por isso, pois a casa vive cheia, principalmente de netos. De fato, 

durante o período que estive na casa, houve uma movimentação de pessoas, a 

presença de dois netos, com idades aproximadamente, entre 10 e 12 anos. O 

horário estava próximo ao horário do almoço e um deles chegou arrumado e 

uniformizado para frequentar a escola e se deslocou para um cômodo que 

demonstrou ser a cozinha, pois  depois disso, logo houve movimentação de talheres, 

o que pude inferir que o mesmo fazia a refeição do almoço na casa dos avós. Seu E, 

afirmou que ainda não deu para fazer grandes coisas com o benefício da 

aposentadoria, porque só da para manter as despesas da casa, ou seja  “só da pra ir 

passando o tempo, comendo né”, como o mesmo afirmou. A afirmação dele se 

comprova quando o mesmo relata que a filha dele recebe o benefício social - Bolsa 

Família e que ela só tem essa fonte de renda, mas que é casada e que não mora na 

mesma casa, residindo em outra casa próxima à dele.” 
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Figura 4: Frente da casa do Sr. E, 75 anos, e um dos netos à esquerda, na porta e o idoso 
à direita. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

 

  Dessa forma, identificou-se a relevância da aposentadoria desse idoso para o 

custeio das despesas da casa, além de ser um apoio para os filhos e netos na 

garantia de alimentação, o que demonstra a atuação do idoso como protagonista no 

provimento da família. Complementar a isso se encontra a situação do casal, idoso 

A e a idosa B: 

 

Aqui em casa só mora eu e a mulher, mas os filhos não saem daqui, 
filho, neto... ( Idoso A, 83 anos, entrevista realizada em 07/10/15). 
(Presença de uma filha e uma neta quando cheguei à casa dos 
entrevistados) 
 

 Entretanto, faz-se notório destacar a importância da presença da família no 

apoio e no cuidado diário para com os idosos, especialmente quando a idade  

avança, e a saúde vai se tornando mais fragilizada, como é o caso do casal de 

idosos - idoso A, e a idosa B ambos já com 83 anos. Sendo percebida a relevância 
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dessa presença de familiares e do vínculo afetivo entre esses e os respectivos 

idosos entrevistados. 

 Destarte, deve-se reconhecer que a garantia à alimentação adequada, isto é, 

o acesso a uma segurança alimentar e em alguns casos somado ao apoio recíproco, 

manifestado na presença diária de familiares é algo positivo para a qualidade de 

vida de uma pessoa, especialmente quando esta se encontra na terceira idade. 

 Naturalmente, os anos passam para todos e àqueles que tiveram os esforços 

empregados no trabalho árduo do campo, veem a saúde como um bem que passa a 

requerer mais cuidados, o que foi identificado no relato dos idosos. Algo recorrente 

na resposta dos idosos foi a importância e a segurança que a aposentadoria 

proporcionou nesse momento específico de maior cuidado com a saúde. E a 

aposentadoria rural tem permitido, em alguns casos, em relação a recursos 

financeiros, a realização de tratamentos de saúde na rede particular, quando estes 

não podem ser realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Isso ocorre, às 

vezes, por não poderem esperar e em casos de urgências muitos idosos seguem o 

caminho da rede privada com a realização de exames específicos e principalmente a 

aquisição de medicamentos, quando esses não são fornecidos na farmácia básica, 

de responsabilidade do Estado.  E ter a condição de seguir outra opção que não o 

tratamento ofertado pelo SUS, é louvável pelos idosos, pois muitos lamentam as 

condições e as limitações do referido sistema público de saúde. 

 

P- O que a aposentadoria contribuiu na vida da Sra.? 
(...) Casei, continuei trabalhando depois comecei a sentir um 
problema de coluna e era obrigada a trabalhar assim mesmo, 
trabalhar com esse problema de coluna, doendo, porque a gente não 
tinha outra sobrevivência, a não ser a agricultura. Aí quando veio a 
aposentadoria pra mim, foi uma coisa que me serviu muito, me 
ajudou, o primeiro dinheiro que eu tirei da aposentadoria, eu já fui pra 
São Paulo fazer uma tomografia, o primeiro dinheirinho que veio pra 
mim (...) (Idosa D, 67 anos, entrevista realizada em 07/10/15). 
 
P- Com a aposentadoria, o que o Sr percebeu que houve na vida do 
Sr ? 
Ô minha filha, depois da aposentadoria melhorou muito, porque 
graças a Deus todo mês, nós sabe, então tem, né (Idosa H: Dá pra 
comer, comprar remédio) dá pra comer, tomar remédio, sempre ela 
tem pressão alta, e eu também tenho, tenho um problema no 
joelho,(...) o remedinho meu custa, oitenta reais, agora, eu ainda 
caçoei lá, tava tomando um remédio que o governo tava dando, não 
servia de nada, ai eu cheguei lá toma essa carterinha.(...) (idoso G, 
68 anos e idosa H, 67 anos, entrevista realizada em 07/10/15). 
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P- Qual a principal renda da família? 
 (...) o dinheiro dela é pra isso, ela compra as coisas de casa, e os 
remédios dela, igual ela tá fazendo bastante exame, ela faz bastante 
exame, agora mesmo ela vai fazer exame de vista, sempre ela gasta 
com os remédios dela, o dinheiro dela (...) (Familiar, nora da idosa J, 
entrevista realizada em 08/10/15). 
 
P- Se a Sra fosse pensar a vida hoje sem a aposentadoria, como 
seria? 
Tava mais difícil, né, porque a aposentadoria ajuda a gente muito, vc 
já pensou! Eu não posso trabalhar, né. Hoje se eu não tivesse essa 
aposentadoria pra eu comprar meus remédios, viu, eu já lembro do 
remédio né, pro meu sustento, como é que eu podia sobreviver?! (...) 
(Idosa M, 68 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 
 

 É enfática a preocupação com a saúde, e os idosos afirmam a necessidade 

do gasto nessa área e fazem remissão à aposentadoria como uma importante fonte 

de renda para atender tal necessidade, sendo gratos por terem a oportunidade de 

promoverem o cuidado para consigo. Porém, é sabido que os idosos são um público 

que deveria ter prioridade no atendimento quanto aos serviços públicos ligados aos 

direitos, especialmente ao da saúde, alimentação, educação, lazer e cultura 

conforme o art. 3º da Lei 10.741 de 2003 – Estatuto do Idoso, entretanto as 

prioridades nem sempre são atendidas em tempo hábil e em conformidade com a 

urgência da demanda. 

 Não obstante, há um reconhecimento unânime na melhoria das condições de 

vida pelos idosos, em razão de terem saúde, bem como a condição de mantê-la, em 

razão do acesso a aposentadoria rural. 

 

 

3.3.1 – As Condições de Moradia do(a) Aposentado(a) Rural  

 

 

 A qualidade de vida também se expressa nas condições de moradia, e os 

idosos ratificaram que depois da aposentadoria tiveram maiores condições para 

melhorar a casa, seja na execução de pequenas reformas, adequações de 

cômodos, ou em algumas ações específicas, sendo que as mais recorrentes foram - 

troca de telhado, construção do banheiro, troca de piso, ou mesmo a construção de 

uma nova casa. 
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 No meio rural, encontra-se um modo particular de vida, de hábitos, costumes 

e também de moradia como apontaram os estudos de Wirth (1997) que não se 

restringem somente a esse espaço, uma vez que o modo de vida não é estático, 

sofrendo e exercendo influências de e em outros modos de viver. 

 De acordo com a pesquisa de Barros (2014) sobre o habitus previdenciário 

dos idosos que vivem no campo, a maioria das moradias dos idosos participantes da 

pesquisa de campo eram próprias, nesse sentido os idosos entrevistados no 

presente trabalho afirmaram serem os donos do lugar em que vivem, ou seja todas 

as moradias também foram identificadas como próprias, fato que está diretamente 

relacionado com a valorização do patrimônio familiar enquanto valor típico de 

sociedades rurais tradicionais. 

 Por meio da observação realizada durante a pesquisa de campo, apenas uma 

das casas dos entrevistados apresentou ser construída conforme o sistema de 

“antigamente” com tijolos específicos, chamado de “adobe” e a própria moradora 

descreve uma situação de tempos passados, em meio a relatos de situações do 

presente demonstrando como a moradia mudou: 

 

Essa casa mesmo oh, vc sabe Ana de Pernambuco? Me deu o 
cimento pra eu cimentar isso aqui, isso aqui era um buraco, aqui era 
feito os buraco. Acho que Ana viu, que era tanto sofrimento que eu 
passava, ela me deu o cimento para cimentar essa casa. Então, eu 
agradeço os outros. E esse telhado aqui, foi um empréstimo, de 
quando ele aposentou, ele fez um empréstimo no banco, e antes de 
pagar um, já fez outro, tá devendo, tá pagando até hoje, não é fácil 
não menina, Ele fez o empréstimo pra trocar o telhado, trocar as 
madeiras, que aqui era vara, era vara isso aqui, e trocou não tudo, a 
metade, da sala pra cá. Fez o fogão, que eu não tinha um fogão que 
prestava, até isso! Tudo ajuda dos outros. Por isso que eu falo que 
eu sofria menina, sofri muito já. Ai eu adoeci não pude mais ajudar 
ele, ele sozinho, peleja ai, e tá velho, acabado não tá!? O banheiro 
foi do governo, que eu tenho, é daqueles banheiro que saiu ai 
antigamente, é o banheiro que eu tenho, e só, por enquanto, minha 
casa, tem lá essas grandes coisas não (Esposa do idoso K, 52 anos, 
entrevista realizada em 08/10/15). 

 

 Na descrição, dá pra apreender algumas características das casas mais 

antigas, onde o telhado era constituído de varas, o chão era de terra chamado “chão 

batido”, pois na maioria das vezes, não tinha acabamento com cimento ou cerâmica. 

 Convém salientar que a fala da familiar acima explicita algo salutar na 

convivência e nas experiências do meio rural, a descrição das relações de 
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solidariedade entre os moradores de uma mesma comunidade. A Sra. K, além desse 

e em outros momentos da sua fala, revela ter recebido  muita ajuda das pessoas da 

comunidade antes do seu esposo se aposentar, pois ela teve seis filhos, sendo um 

deles deficiente, e que embora este tenha o benefício de prestação continuada – 

BPC, as despesas sempre foram muito altas, especialmente com a medicação para 

o referido filho. Afirmou ainda que se não fosse a ajuda das pessoas, teria passado 

muita necessidade. 

 
Figura 5: Casa do idoso K que tivera o telhado trocado em parte do imóvel, após a 
aposentadoria. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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Figura 6: Casa antiga, da idosa J, 79 anos.    

 

       

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                                
   

Figura 7: A casa atual da idosa J, 79 anos. 

         

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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Figura 8: Casa antiga, do casal de idosos, G e H, 68 e 67 anos respectivamente. 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015.                                                            

  
Figura 9: Casa nova, do casal de idosos G e H e os respectivos na sala de estar.  
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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P – E com a aposentadoria, o Sr melhorou algum bem, fez algum tipo 
de benfeitoria em algo que possuía? 
Melhorou! Graças a Deus, essa casa aqui nós agradece a 
aposentadoria nossa, fui comprando as coisas de prestação, eu e 
ela, graças a Deus nós temos a casinha nossa, por isso ai (Idoso G, 
68 anos e Idosa H, 67 anos, entrevista realizada em 07/10/15). 

 

 Diante da fala dos idosos sobre a construção de suas novas casas, notou-se 

uma grande satisfação em poder melhorar a moradia da família e uma gratidão 

especial à aposentadoria rural.  

 

Figura 10: Casa antiga do casal de idosos T e U, respectivamente com 73 e 69 anos.   

  Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                     
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Figura 11: Casa onde reside nos dias de hoje, o casal de idosos T e U 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

 

 A idosa U manifestou sobre a construção da casa, quando foi indagada sobre 

a possibilidade de ter realizado algum empréstimo, e afirmou que a aposentadoria 

rural foi que propiciou a realização de tal feito. 

 

P- E depois que a Sra aposentou fez algum empréstimo?  
Eu fiz sim, quando eu fiz essa casa eu fiz o empréstimo,(...), eu fiz 
pra poder construir a casa, já tem uns nove anos já, e já terminei, 
quitei (...) (Idosa U, 69 anos, entrevista realizada em 18/11/15). 

 

 Com base nos relatos e na observação durante a pesquisa de campo, nota-se 

um caminhar evolutivo das moradias, em termos de conforto e estética com estreita 

relação com o acesso à aposentadoria rural, pois dos idosos entrevistados apenas 

dois não mencionaram a realização de melhorias significativas na casa, embora em 

um desses dois casos a própria realidade demonstrou contradição dessa omissão 

na fala, já que a casa demonstrava ter sofrido mudanças em decorrência de alguma 

reforma. 
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 Um dos cômodos que tem destaque em relação ao aspecto conforto é o 

banheiro, assim como quando se pensa em transformações do modo de morar, esse 

recinto demonstra ser uma das partes da casa que mais evoluiu, como evidencia a 

pesquisa de Barros (2014). Em sua pesquisa Barros (2014) evidencia relatos de 

idosos sobre os tempos passados e o jeito de morar da época, em que alguns 

idosos afirmaram que o banheiro não era um espaço nem mesmo projetado dentro 

das casas, e que fora evoluindo pouco a pouco. Assim, as necessidades fisiológicas 

eram feitas em um cômodo fora da casa denominado “foça negra” e os banhos eram 

tomados de bacia em um dos cômodos dentro da casa, geralmente improvisados. 

 Durante a realização das entrevistas dessa pesquisa, algo que se notou, foi 

que a preocupação em promover melhorias na moradia teve predominância no 

discurso das mulheres, apenas dois idosos do sexo masculino, dentre os 

entrevistados, mencionaram a realização de melhorias na casa após o recebimento 

da aposentadoria rural, embora elas tivessem sido realizadas, como se segue nas 

falas abaixo: 

 

P- A aposentadoria, ajudou o Sr a adquirir algum bem, ou a melhorar 
a casa? 
 A gente sempre faz um tratamento na casa, abriu o poço nas 
mangas, depois que aposentei, antes eu só tocava lavoura com o 
banco, fazia a colheita vendia e ia pagar o banco (Idoso A, 83 anos, 
entrevista realizada em 07/10/15). 
 
P- A aposentadoria, ajudou o Sr a adquirir algum bem, ou a melhorar 
a casa? 
Sim, que eu dei uma reforma na casa, troquei o telhado, as 
madeiras, justamente com o benefício da aposentadoria, né. Que a 
renda era fraca né, então cê sabe a aposentadoria, veio e de acordo 
a gente ganha, sabendo gastar, economizar, sobra um pouquinho, 
né! (Idoso N, 75 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 

 

 Constatou-se ainda no discurso dos homens uma maior preocupação em 

promover ações relacionadas ao trabalho agrícola, como a abertura de poços 

artesianos, realização de cercas, construção de um depósito dentre outras 

atividades que explicitam o interesse na continuidade do trabalho com a terra.  

 Conquanto, a preocupação com a moradia, a estrutura física da casa 

estiveram mais incorporadas na fala das idosas, demonstrando também que elas 

participaram ativamente no custeio das ações narradas. 
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 Além disso, de acordo Bourdieu (2006) as mulheres inseridas no mundo rural 

apresentam maior interesse pelo novo e pela incorporação de hábitos da vida 

citadina do que os homens, no referido contexto. O estudo de Barros (2014) também 

ratifica a linha de pensamento do autor supracitado.  

 

P- A Sra fez algum financiamento, depois da aposentadoria? 
Eu fiz assim, eu fiz empréstimo, assim depois que eu aposentei, eu 
fiz porque eu construir o banheiro, né, naquela época, foi mil reais 
que eu tirei, nessa época. Ai eu construir o banheiro, ainda sobrou 
240,00 reais ai eu peguei e comprei uma bezerrinha pra mim (risos) 
ai foi assim (...) (Idosa M, 68 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 
  
P – Depois que a Sra aposentou, teve algum bem, alguma melhoria 
na casa que a Sra fez ou adquiriu?  
Teve, alguma coisa que eu fiz aqui na casa, que não tinha, foi depois 
que aposentei, que nem o piso mesmo, eu ponhei depois que eu 
aposentei, ajeitei esse banheiro foi depois que aposentei, umas 
coisas que a gente fez foi depois da aposentadoria, antes não (Idosa 
R, 60 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 

 

Figura 12: Banheiro construído após a Idosa M, 68 anos, aposentar. 

                                                                   

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015.                                                    
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Figura 13: Imagem do alpendre da casa da idosa R, 60 anos com o piso de cerâmica. 
 

  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

 É notória a contribuição da aposentadoria rural na vida dos idosos, diante das 

falas identificou-se uma melhoria significativa no padrão de moradia dos mesmos, 

após o acesso a este direito, além de haver uma correlação dessa evolução com o 

somatório da aposentadoria do homem e da mulher, pois se observou ainda que, 

quando o casal recebe a aposentadoria, isto é, o homem e a mulher são 

beneficiários, pela própria lógica do valor da renda, as melhorias na estrutura física 

da casa são mais significativas, chegando a construção até mesmo de uma nova 

casa. 

 

 

3.4- O Novo lugar do(a)s Aposentados Rurais.  

  

 

 Mediante a conquista de um direito, ao qual foi posto em análise nesta 

pesquisa - a aposentadoria rural - desencadeou um processo de empoderamento 

dos sujeitos aposentados, quais sejam os idosos antes ocupantes da função de 
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pequenos trabalhadores rurais da agricultura familiar. Tal empoderamento tornou-se 

significativo, principalmente em comunidades rurais e em municípios de pequeno 

porte. E em contextos em que famílias inteiras dependiam apenas do trabalho com a 

terra, a aposentadoria rural passou a fazer parte da família como a única, e a 

primeira renda regular mensal de muitas dessas.  

 Nessa direção muitos aposentados rurais passaram a desempenhar a função 

de provedor, de chefe da família. Mas, essa função sempre fora desempenhada pelo 

pai da família, ou não? Por certo que sim, o fato é que, enquanto fora envelhecendo, 

perdendo no desempenho da força de trabalho e com o ingresso na fase da terceira 

idade, os idosos alcançam um nível diferenciado de participação familiar, admitindo 

ajuda dos filhos adultos quando necessário, ou de terceiros. Isso seria a 

materialização da teoria de Tepich (1973), quando da perda da “força plena”. 

 Diante do alcance do lugar de aposentado e da própria lógica do gasto da 

então aposentadoria é possível demonstrar o alcance desse posto de provedor e da 

centralidade do idoso aposentado rural na família. Assim, como também a partir da 

lógica do não gasto, como se percebe na fala da idosa abaixo, que antes de se 

aposentar dependia da ajuda dos filhos para adquirir qualquer bem. 

 

(...) só tenho esse sofazinho velho oh, do tempo que eu tenho ele, 
nem foi com o dinheiro da aposentadoria que eu comprei ele não. Foi 
os meninos que me ajudou na época, ai eu comprei, mas isso faz 
tempo, já tem mais de 20 anos (Idosa U, 69 anos, entrevista 
realizada em 18/11/15). 

 

 Infere-se do texto que enquanto não detinha a sua renda enquanto 

aposentada, a idosa U recebia ajuda financeira dos filhos, pois é a quem ela faz 

referência quando diz “os meninos”. Isso explica a limitação do poder de compra em 

um determinado período da vida dessas pessoas. 

 Conforme Massey (1997) “lugar” tem um sentido plural, assim como a 

identidade das pessoas, que não é única, ou seja, a identidade dos lugares é melhor 

explicada no plural. Dessa forma, vê-se a constituição de um novo lugar ocupado 

pelo (a) idoso (a), o de aposentado (a) rural. 

 Esse novo lugar a que se trata nesse capítulo da pesquisa está diretamente 

relacionado ao processo de reconhecimento dos agricultores familiares enquanto 

trabalhadores rurais, incorporados ao grupo de beneficiários da Previdência Rural 
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devido à universalização do direito previdenciário, expandido oficialmente para esse 

público através do Regime de Segurados Especiais em 1992. 

 Conquanto, o ato de ajudar um familiar parece poder ser exercido de modo 

invertido desde então, em que os idosos na maioria dos casos deixaram de ser 

ajudados para ministrarem a ajuda, pois já se pôde chegar à condição de 

aposentado rural e de ter uma renda regular. Temos algumas falas que exemplificam 

isso: 

 

P- E o relacionamento com os filhos depois que a Sra aposentou? 
Melhorou bem, melhorou... pode ajudar algum filho, assim, num 
exame quando puder, ou noutra coisa assim, não muita coisa, coisa 
pouca mesmo, porque não dá mesmo pra ajudar bastante, coisinha 
mais pouco.  E nem é todos também (Idosa B, 83 anos, entrevista 
realizada em 07/10/15). 
 
 
P-  Hoje a Sra gasta o beneficio com que? 
Maioria, eu gasto com remédio, médico, (...), os exames, que pede 
eu faço, e, assim em casa mesmo. E, assim, as vezes o dia que a 
gente pode a gente ajuda os filhos com qualquer tanto (Idosa J, 79 
anos, entrevista realizada em 08/10/15). 
 
P- Com a aposentadoria dela, o que o Sr acha, teve alguma 
melhoria, mudança? 
Com certeza, né, que se não tivesse aposentadoria passava muita 
necessidade né! (Familiar, filho da idosa J, 44 anos, entrevista 
realizada em 08/10/15). 

 

P- O senhor já fez algum empréstimo no banco? 
(...) eu gasto praqui, gasto pra colá, gasto, que nem tem um moleque 
ai mesmo que eu compro remédio direto pra ele, que ele é assim, ele 
não é bem suficiente não (deficiente). Então, ai eu vou e gasto com 
remédio e exame com ele, eu precisei de fazer esse poço lá no... ai 
eu fiz o empréstimo, e fiz o poço num terreno ali em cima. E o outro, 
financiamento foi pra ajudar ele no tratamento (Idoso K, 70 anos, 
entrevista realizada em 08/10/15). 
 

 De fato, por meio das falas supramencionadas é visível a notoriedade do 

benefício da aposentadoria rural, bem como da sua atuação benéfica em 

comunidades sob o regime da agricultura familiar. São muitos os destinos a que se 

pode dar a um recurso financeiro, de uma remuneração, benefício, salário, enfim 

aposentadoria, mas em famílias com o perfil apresentado nesse estudo, há de se 

incluir na lista de gastos, a ajuda aos familiares. E as falas dos familiares ratificam 

essa significativa contribuição, na maioria das vezes, dos seus pais em seus lares. 
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P- E pra vcs os filhos como seria se eles não tivessem a 
aposentadoria: 
Então, porque na verdade acaba facilitando pra gente também né, 
eles acabam ajudando a gente também, no que eles pode, porque o 
gasto aqui em casa é muito, e eles acabam ajudando a gente, mãe e 
pai ajudam no que eles podem, que o gasto deles também é muito 
(Filha dos idosos, N, 75 anos e O, 65, entrevista realizada em 
17/11/15). 

 

P- Se eles não tivessem a aposentadoria como é que seria a vida 
deles? 
Tava, eu acho que tava “pecuária” (precária), tava ruim de mais... 
que hoje a aposentadoria deles serve não só totalmente pra eles, é 
pros filhos, netos serve pra tudo,  tudo serve, não é só falar que é só 
pra eles não... dá uma forcinha pra um  que tá precisando de um 
remédio, um trem qualquer, uma ajuda (Filho dos idosos, A, 83 anos 
e B, 83 anos, entrevista realizada em 17/11/15). 
 

 E mesmo quando os idosos não contribuem diretamente na vida dos filhos, 

em forma de apoio financeiro, os filhos reconhecem a importância da aposentadoria 

enquanto segurança financeira para os pais, de modo que garante a sobrevivência 

desses, com independência, pois não há a necessidade dos filhos intervirem. 

Portanto, reconhece-se a independência dos idosos diante da condição de ser 

segurado especial da previdência rural. 

 

P- Depois que eles aposentaram você acha que teve alguma 
mudança na convivência. No relacionamento de vocês? 
Fica assim, porque no caso que se não fosse a aposentadoria, em 
vez deles ajudar nós, nós é que tinha que ajudar eles no caso, né. 
Porque uma pessoa que chega nos 60 anos, não aguenta fazer nada 
mais. 
P- No caso, com a aposentadoria vc disse que não precisa ajudar 
eles? 
Então, nós não precisa ajudar eles, eles sobrevive da aposentadoria 
deles e eu acho que hoje essa aposentadoria serve pra isso (Filho 
dos idosos L, 72 anos e M, 68 anos, entrevista realizada em 
17/11/15). 
 
 
P- E se ela não tivesse a aposentadoria hoje, como é que seria para 
os filhos? Como vcs se organizariam? 
Eu acho que se ela não tivesse, eu acho que os filhos é que tinha 
que tomar providência né!  Ai cada filho fazer sua parte e ajudar ela , 
eu sei que a gente não tem condições de fazer o que a gente tem 
vontade de fazer, mas o tanto que.. cê entendeu? Mas o tanto que a 
gente ajudava dava pra ela e rompendo a vida, levando a vida, não 
era vida de tá bem, bem, mas eu acho que também ela não ia ficar... 
né! (Filha da idosa, V, 65 anos, entrevista realizada em 19/11/15) 
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 As falas supramencionadas dos filhos de idosos, também sinalizam que antes 

de ocuparem o lugar de aposentados, tais idosos recebiam a ajuda dos filhos, uma 

vez que vinham trabalhando, conforme as condições físicas, ou seja com limitações, 

devido ao ciclo natural da vida, o que os impediam de ter um rendimento regular e 

condizente com as suas reais necessidades. 

 

P- Como seria se seus pais não tivessem a aposentadoria hoje? 
Como eles estariam? 
Com certeza, eles estariam vivendo aquela mesma vida, né, tipo 
assim, a gente ajudando né - os filhos, com certeza a gente estaria 
ajudando eles, que lá em casa, graças a Deus os filhos nunca 
abandonou os pais e os pais nosso nunca abandonou os filhos, sabe. 
Mas com certeza estaria mais difícil né, sem comparação, é meu 
ponto de vista né (Filho dos idosos, T, 73 anos e U, 69 anos, 
entrevista realizada em 19/11/15). 

 

 Outro gasto relevante apontado nas falas dos entrevistados refere-se às 

atividades e ações que fortalecem o trabalho com a atividade agrícola, o que se 

associa e ratifica a pesquisa de Delgado e Cardoso (2004). A própria persistência 

dos agricultores em continuar trabalhando mesmo posteriormente ao acesso a 

aposentadoria vem favorecendo esse reinvestimento na atividade. 

 

P- Sobre a aposentadoria, o que o Sr considera que ela contribuiu 
pra vida do Sr? 
(...) foi bom moça, me ajudou muito, me ajudou muito, porque, 
primeiro acontecia assim, eu saía, ia, tinha vez que era obrigado, eu 
sair pra fora, trabalhar pra fora pra poder ajudar. Já de uns tempos 
pra cá, eu vou trabalhando no meu mesmo, eu toco uns pedacinho 
de roça e acontece assim de às vezes, quando da na época, eu 
gosto de mexer com uns pedacinho de roça, eu mexo! Mas eu achei 
bom, porque melhorou muito moça, melhorou muito pra mim. Antes 
eu trabalhava pra fora, trabalhava ne panha de algodão, era uma 
coisa, agora depois que eu aposentei pra cá, eu parei. Eu vou 
trabalhar na terra minha mesmo (Idoso K, 70 anos, entrevista 
realizada em 08/10/15). 
 
 
P- A Sra chegou a adquirir algum bem, um móvel, ou fez alguma 
melhoria em algo que a Sra não tinha condições de fazer antes? 
(...) Eu fui mais pra comprar uma coisa de futuro, eu ajudo ele, a 
gente consegue comprar criação, porque depois que a gente..., nós 
comprou esse terreno, depois que aposentou, tá melhorando a 
criação, então, coisa assim de casa, compro, até que compro, (...) 
mas não sou muito de ficar comprando não, as vezes eu junto um 
dinheirinho da aposentadoria quando sobra, eu compro uma 
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bezerrinha, sabe, compro uma criação, ajudo ele pra gente, numa 
comparação, ajudo ele pra ter uma reserva, cê tá me entendendo?! É 
assim (Idosa O, 65 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 
  
P- Então a aposentadoria ajudou o Sr a continuar trabalhando na 
lavoura? 
Ajudou, verdade e tá ajudando, eu não quis mexer mais com 
financiamento não, depois de eu tô velho já (Idoso G, 68 anos, 
entrevista realizada em 07/10/15). 

 

 Diante das falas supracitadas dos aposentados e de outras situações 

próximas verificadas na pesquisa, conferiu-se que a aposentadoria tem permitido o 

reinvestimento na propriedade e na atividade desenvolvida pelos idosos, 

principalmente na pecuária, atividade apontada pela maioria dos idosos, a que tem 

se dedicado mais. Nesse sentido, podemos ratificar e porque não, complementar o 

pensamento de Delgado e Cardoso (2004) de que o seguro previdenciário torna-se 

sim um “seguro agrícola”, em economias de pequenos agricultores e nessa situação 

específica pode-se expandir a expressão “seguro agrícola” em razão da amplitude 

do seu alcance para as atividades da pecuária, e passar a utilizar a expressão 

seguro agropecuário. Logo, a aposentadoria rural tem se consolidado como uma 

estratégia que atua como suporte financeiro para a realização das atividades 

agrícolas, potencializando as políticas de crédito acessadas pelos idosos, ou quando 

estes estão diminuindo o ritmo de trabalho, ocupa o lugar do próprio crédito, como 

afirmou o idoso G, acima. 

 Dos 23 entrevistados, apenas dois não declararam desenvolver atividades na 

área da pecuária, e a idosa que reside na sede do município também não 

desenvolve nenhuma atividade agrícola, ou seja, 20 idosos (as) do público 

entrevistado afirmaram estar envolvidos com a atividade da pecuária, e que plantam 

alguma “rocinha” para contribuir na alimentação e também para diversificar a ração 

para os animais, a exemplo da cultura do milho e sorgo. 

 

 

 

 

 

 



129 
 

3.4.1 – Os Efeitos Socioeconômicos e a Percepção do(a)s Idoso(a)s e 

Familiares sobre a Aposentadoria Rural 

 

 

 A visibilidade de um direito pela sociedade e sua percepção por parte dos 

cidadãos estão estritamente ligados à forma como este direito se materializa através 

do acesso, bem como ao processo histórico de consolidação do mesmo.  Neste 

sentido, o tardio reconhecimento da previdência rural para o grupo de trabalhadores 

rurais enquadrados no regime especial repercute no processo de reconhecimento 

desse direito enquanto direito social, haja vista que fora regulamentado tardiamente, 

no ano de 1992. 

 Nessa premissa, o primeiro reconhecimento por parte dos idosos sobre a 

aposentadoria é o de ser um marco, uma linha divisória que representa a passagem 

de uma vida de trabalho duro, para uma vida um pouco mais tranquila, de descanso 

associado a uma ideia de recompensa, depois de tantos anos de trabalho e de 

instabilidade na busca pelo sustento de cada dia, “(...) o dinheiro da aposentadoria 

chega na hora da precisão da gente (...)” (Idosa U, 69 anos). 

 Não obstante, um número significativo de idosos (as), em razão de 

identificarem a aposentadoria como algo muito positivo na vida deles e de suas 

famílias, associa o benefício a uma graça divina, uma bênção de Deus. Mas 

também, essa remissão não pode ser interpretada alijada do contexto histórico e 

sem levar em consideração os aspectos culturais desse público, membros de 

comunidades rurais tradicionais, pois geralmente nessas comunidades há a 

presença marcante da religiosidade, o que também foi possível de se observar nesta 

pesquisa. A associação da aposentadoria a uma graça/bênção divina se expressa 

nas falas a seguir: 

 

Pra mim contribuiu como uma bênção porque, eu comecei a 
trabalhar com oito anos de idade, ainda muito cedo, muito pequena, 
eu não tive nem infância, nem adolescência, porque foi um tempo 
que a gente vivia na roça, no serviço (...) (Idosa D, 67 anos, 
entrevista realizada em 07/10/15). 
 
Bem, eu não posso falar mal, né, me ajudou, tanto faz de uma parte 
como de outro né, que como eu tava acabando de dizer, é pouco, 
mas beneficia todo mês, a gente não pode falar, graças a Deus 
(Idoso P, 77 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 
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P- O que a Sra acha da aposentadoria rural, contribuiu, pra vida 
melhorar, ou não? 
É muito bom, né fia, eu tenho muito que agradecer a Deus, por 
criado isso na vida da gente, se não fosse... que a gente vai ficando 
velho, já não aguenta trabalhar mais, se não fosse isso, mais difícil 
seria pra gente viver. Foi muito bom, a aposentadoria pra mim, só 
tenho a agradecer, que foi muito bom (Idosa R, 60 anos, entrevista 
realizada em 08/10/15). 
 
 

 Com relação à média de tempo de aposentadoria dos idosos (as) 

entrevistados é de 12,6 para os homens e 13,7 para as mulheres. O mínimo de 

tempo como aposentado encontrado na pesquisa foi de 4 anos e o máximo de 23 

anos, sendo a última exatamente a data de aniversário das leis federais - 8.212 e 

8.213, do Plano de Custeio e o Plano de Benefícios da Previdência Social 

respectivamente. O acesso à aposentadoria por duas idosas representa um pouco 

da pauta da luta vivenciada pelos agricultores familiares para serem beneficiários da 

previdência social rural, enquanto segurados de um regime especial (sem 

contribuição direta) porque, uma se aposentou com 60 anos de idade e outra com 

56, pois a garantia de ter a redução em 5 anos para as mulheres rurais se 

aposentarem  só foi concedida após a aprovação das leis supracitadas, ou seja há 

23 anos atrás, que instituiu a idade de 60 anos para aposentar se homem e 55 anos 

se mulher. Atualmente as idosas se encontram com 83 e 79 anos de idade 

respectivamente. 

 Entre os tipos de benefícios previdenciários concedidos aos entrevistados 

encontraram-se três tipos: a aposentadoria por idade foi predominante, os outros 

dois foram aposentadoria por invalidez,  que representa a situação de apenas um 

idoso e a pensão por morte do cônjuge ocorrendo com quatro idosos, casos estes 

que já estão acumuladas com a aposentadoria por idade dos respectivos viúvos 

(as). 

  Diante do tipo e o número de benefícios que os idosos (as) recebiam foram 

elaboradas duas variáveis para tratar da renda, uma refere-se ao número de 

benefício por entrevistado (a) e a outra o número de benefício por família. Verificou-

se que a renda de 82,6% dos entrevistados (as) é de um salário mínimo (R$ 788,00) 

e 17,3 % recebem dois salários (R$ 1.576,00). A média da renda por aposentado (a) 

foi de R$ 925,00 com mínimo de R$ 788,00 e o máximo de R$ 1.576,00. 
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 Em relação à renda por família, a média foi de R$ 1.526,75 e a mínima  

corresponde à R$ 788,00, ficando a máxima em R$ 2.364,00. A tabela abaixo 

representa o quantitativo de salário mínimo recebido pelas famílias entrevistadas. 

 

Tabela 09: Número de Salário (s) Mínimo (s) por família dos entrevistados 

Número de salários mínimos 

por família 

Nº de famílias 

1 (R$788,00) 2 

2 (R$1.576,00) 13 

3 (R$ 2.364,00) 1 

TOTAL 16 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

 

 Diante desse perfil da renda das famílias, a participação em programas 

sociais foi mínima, pois embora a renda se apresente baixa, o número de moradores 

por residência também o era, o que reflete em uma renda per capita familiar além do 

limite estipulado para estar apto ao recebimento de programas de transferência de 

renda, como o Bolsa Família que tem como limite de renda per capita familiar o valor 

de R$197,00. Dentre as dezesseis famílias, apenas duas manifestaram receber o 

benefício do Bolsa Família, sendo as noras dos idoso(a)s as beneficiárias 

responsáveis. 

 

P- Já recebeu algum benefício social, como o bolsa família? 
Não, não, quando chegou o bolsa família eu já era aposentada, eu já 
tava aposentada, então depois dos 55 anos. Criei os filhos mesmo só 
com o trabalho da roça (Idosa O, 65 anos, entrevista realizada em 
08/10/15). 
 

 Após a verificação a respeito do número e tipo de benefícios dos idosos a 

pesquisadora indagou sobre o significado da aposentadoria para cada um. As falas 

também evidenciam que alguns, tanto os idosos quanto os familiares, já reconhecem 

o referido benefício enquanto um direito e uma forma de retribuição pela vida 

produtiva que tiveram. 
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(...) a gente já trabalhou muito, não deixa de ir cansando um pouco 
as forças, né, então, eu acredito que pra mim foi uma coisa boa, 
porque a gente tem aquela certeza daquele salário todo mês. (...) Pra 
mim foi bom, porque me ajudou muito e continua ajudando porque 
até hoje gente as vezes, tem certeza daquele salário que contribui 
bem pra gente, pelo que a gente já trabalhou (...), é um direito de 
cada um também né (...) (Idoso C, 67 anos, entrevista realizada em 
07/10/15). 
 

Foi bom demais, uá! (risos) Se fosse pra gente trabalhar que nem a 
gente trabalhava ai, facilitou as coisas, eu quase não trabalho mais 
não (Idoso T, 73 anos, entrevista realizada em 19/11/15). 
 
 
Eu acho que é bom... rural é que chegou a idade aposentou né? Eu 
acho que é bom, porque chegou na idade tem o direito dele de 
aposentar né, chegou a idade ele não vai fazer nada mais. Se não 
tivesse ficava meio difícil né, ainda mais num sertão desse aqui, fica 
um tempo desse ai sem chuva! (Filho dos idosos L, 72 anos e M, 68 
anos, entrevista realizada em 17/11/15). 
 

Bom, eu acho que nada mais justo né. Que assim, na verdade assim, 
são uns sofredores que moram na zona rural, nossa trabalha muito, 
então nada mais justo do que um salário mesmo, tem que existir sim, 
tem que continuar, né. É um direito e eles já trabalhou tanto, é uma 
recompensa né, tá velho, mas tá em cima do serviço até hoje, por 
mais que tem o salário eles ainda continuam trabalhando até mais de 
quando era mais novo, se vê que são pessoas esforçadas, então 
nada mais justo (Filha dos idoso N, 75 anos, O, 65 anos, entrevista 
realizada em 17/11/15).  
 

Oh filha, ajudou muito, isso aí que o governo deu nós foi bom 
demais, ajudou. Não tem como falar: “não vale nada” - vale! (Esposa: 
Vale, vixe! pra gente comer, fazer tudo) Graças a Deus a gente não 
precisa tomar dinheiro a juros, nós tá sabendo que nós tem, dá pra 
nós ir vivendo (Idoso G, 68 anos e Idosa H,67 anos, entrevista 
realizada em 07/10/15). 

 

 Além de perceber nas falas dos entrevistados que já há uma concepção da 

aposentadoria rural como direito, revela-se também o importante papel que esta 

desempenha para a família que possui um ou dois aposentados, funcionando como 

mecanismo de distribuição de renda e mitigação da pobreza rural, como já 

apontaram algumas pesquisa realizadas no Brasil (DELGADO e CARDOSO Jr., 

1997, 1999, 2000, 2004; SCHWARZER, 2000; BARBOSA, 2003; WERNECK 

VIANNA, 2004; BELTRÃO et. al., 2005; AQUINO e SOUZA, 2007) 

 Outro positivo impacto que se soma à redução da pobreza no meio rural é a 

dinamização da economia das pequenas cidades ao redor e na área contígua, cujos  
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setores do comércio e serviços passaram a gozar de melhores perspectivas de 

venda e rendimento de acordo o contínuo crescimento de concessões das 

aposentadorias rurais de modo geral. Logo, pode-se afirmar que a Previdência rural 

é o principal indutor da economia local, posto que é o maior fluxo monetário do 

município, como também constatou Barbosa (2003) no estudo do município de 

Porteirinha, situado no norte do estado de Minas Gerais. Na sede do referido 

município de Pindaí, um fato que explicita isso é o próprio movimento observado nos 

dias de pagamento da aposentadoria. Como o município era dotado apenas de uma 

agência bancária, com o passar dos anos alguns comerciantes passaram a montar 

barracas na frente do banco no período de pagamento das aposentadorias, 

formando uma pequena feira livre. Pois, dessa forma facilitava o comércio, uma vez 

que ali havia uma maior rotatividade dos potenciais consumidores, os idosos 

aposentados.  

 Ao se comparar as receitas a que a economia local tem acesso, percebe-se a 

relevância da previdência rural em realidades como a do município em questão. 

 

Tabela 10. Principais recursos Municipais – Ano 2014 

 Mês R$ Anual R$ 

Fundo de Part. do Munic.- FPM 1.384.759,41 9.680.351,68 

Total com as demais ações  18.523.866,24 

Fonte: <www.portaldatransparencia.gov.br> acesso em 05/11/15.  

 

Tabela 11. Recursos pagos diretos aos cidadãos – Ano 2014 

Bolsa Família R$ 5.664.331,00 

Transferência de Renda – PETI21 R$ 1.500,00 

Garantia Safra 22 R$ 1.314.929,63 

Fonte: <www.portaldatransparencia.gov.br> acesso em 05/11/15.  

 

                                                           

21
 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 

22
 O Programa Garantia Safra é um seguro para agricultores familiares com renda familiar mensal igual ou 

inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo que vivem na área de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) garantindo uma renda mínima às famílias que perderam sua safra. Em 
caso de perda da safra, a Prefeitura solicita a vistoria ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, constatada a 
perda igual ou superior a 50% da safra no município, inicia-se o pagamento por meio de cartão de pagamento 
da Caixa. Atualmente o valor pago é de R$ 850,00 reais dividido em 5 (cinco) parcelas de R$ 170,00 reais. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Tabela 12. Volume de Recursos pagos pela Previdência Rural no Município de Pindaí - BA 
Ano 2014 

 Mês Ano 

Benefícios Rurais Pagos R$ 2.049.030,00 R$ 26.093.046,00 

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social (2014). 

 

 

 Além disso, conforme dados do portal Observatório da Seca, o município 

atualmente possui um número total de 1.419 operações de linha de crédito, o que 

repercute em um valor ofertado de (R$) 6.471.422,62 (reais). Diante dos valores 

apresentados nota-se que o repasse total da Previdência através das 

aposentadorias rurais tem um impacto considerável, devido ao seu significativo 

valor, ultrapassando até mesmo os recursos de incentivos da esfera federal as 

políticas públicas e o FPM.  

 Os dados demonstram também que ainda é ínfimo o incentivo que a 

agricultura familiar recebe em políticas de financiamento e linhas de créditos, nesse 

caso o observatório da seca expõe ações da união. Além disso, o estado da Bahia 

está em fase de reorganização da política de assessoramento técnico e extensão 

rural, antes executado pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA 

extinta pela lei estadual nº 13.204 de 11 de dezembro de 2014. As ações de 

assessoramento técnico e extensão rural no estado ficaram sob a responsabilidade 

da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura – SEAGRI.  

 No tocante as políticas municipais destinadas à Agricultura Familiar, foi 

realizado contato via e-mail com o Secretário Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente e o referido gestor informou que: 

 

O Município conta com aproximadamente  3.000 
estabelecimentos rurais, agropecuários (IBGE-senso 2006), 
entretanto, não possui programas específicos de cunho municipal 
para assistir esta população.  
Outrossim implementa os programas da esfera federal tais 
como Garantia Safra (2.175 agricultores (as) familiar -safra 
2015/2016), PAA- Programa de Aquisição de Alimentos  com 43 
famílias vendendo para a merenda escolar. Do âmbito estadual 
implementa a distribuição de sementes e ou eventuais programas de 
enfrentamento de calamidades. Estiagens  tem sido os mais 
frequentes (Secretário municipal em 10/01/16). 
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 Verifica-se que são ínfimas as intervenções na área da agricultura familiar, e 

que o Estado vem atuando de forma ainda centralizada e voltada para questões 

pontuais com medidas que não revertem em solução de problemas estruturais como 

o grande período de estiagem da região, ou seja as ações ficam circunscritas ao 

nível paliativo. 

 Diante da pergunta se depois da aposentadoria mudou algo na vida dos 

entrevistados, é unânime a fala de que “melhorou muito”, “foi bom demais” para a 

vida deles. 

 

Mudou, vixe! Mudou muito, graças a Deus, porque tinha vez que a 
gente não tinha um serviço assim, pra gente ajudar manter a casa 
né. Depois da aposentadoria a gente conseguiu assim, não é muita 
coisa não, mas dá pra gente ir vivendo, principalmente na hora da 
doença, ajuda bastante (Idosa B, 83 anos, entrevista realizada em 
07/10/15). 
 
Melhorou, porque você sabe a pessoa de idade esforça muito no 
serviço, na lavoura, tem umas épocas ruim outras boa, então de 
agora pra frente apareceu essa aposentadoria, melhorou muito pra 
gente, porque ficou mais... não precisa mais ficar acochado correndo 
com a corda no pescoço, dá pra gente se viver (Idoso I, 78 anos, 
entrevista realizada em 08/10/15). 
 
É, é bom demais, as vezes, como diz o outro pode fazer o 
compromisso com uma pessoa, cê pode comprar, fazer uma feira e 
deixar – de hoje a 8 eu lhe pago ou, de hoje a 15 eu te pago, ou no 
fim do mês eu lhe pago, com a fé em Deus, é uma vida gostosa. 
Falar verdade é fácil, né, cê pode fazer um trato, né, que não dá 
falta!  (Idoso S, 67 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 
  

Ué, ué, é a “valença” pros velhos esse benefício, nós não vê uma 
coisa pra empatar com essa mais não, é a “valença” dos velhos é 
isso ai, é uma coisa boa demais. E outra coisa a gente só não tira o 
dinheiro antes, mas chegou o dia pode ir lá, tem dinheiro, o dinheiro 
tá na mão (Idoso Q, 64 anos, entrevista realizada em 08/10/15). 

 

 A percepção dos familiares também se aproxima da percepção dos idosos 

quanto à contribuição e às melhorias que o acesso à aposentadoria proporcionou na 

vida deles e da família de modo geral. 

 

Moça, melhorou mais ou menos 100% porque de primeiro fia, 
quando não tinha essa aposentadoria, eu “merecia” dos outros, eu 
mereci muito dos outros (Esposa do Idoso K, 70 anos, entrevista 
realizada em 08/10/15) 
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Melhorou bastante, né, ajuda muito, que a gente sabe que é um 
dinheiro certo que a gente tem, né! Não que a gente fala assim, pra 
outras coisas não, mas aqui em casa, despesa facilitou muito pra 
gente, né, ajuda  muito. (o esposo fala: Agora melhorou mais que é 
nós dois - risos), éh já ajuda bem, né! Já facilita bem, pra gente, cê é 
doido moço! Que a gente não tem, igual nós que nunca tivemos um 
serviço certo pra ter aquele dinheiro pra saber né, dá no fim do mês 
cê não tem um dinheiro pra saber onde você pega, né, ajuda muito, 
foi muito bom (Esposa do Idoso S, 67 anos, entrevista realizada em 
08/10/15). 
 

Melhorou muito, pelo menos o trabalho que eles trabalhavam. Até 
hoje eles ainda trabalha, mas diminuiu o trabalho, melhorou muito 
(Filho dos Idosos A, 83 anos e B, 83 anos, entrevista realizada em 
17/11/15). 
 

Ficou mais fácil né, questão até financeiramente, antigamente 
passava necessidade, né, assim, necessidade no modo de dizer, não 
passar fome no modo de dizer, de qualquer forma a gente sempre foi 
pessoas bem mais assim, não comparando ruim, mais fraca, mais 
simples, mas graças a Deus não de faltar o que comer, o que beber, 
no modo de dizer, mas graças a Deus melhorou bastante, sob todos 
os aspectos em geral (Filho dos Idosos, T, 73 anos e U, 69 anos, 
entrevista realizada em 19/11/15). 
 

 As respostas dos idosos e dos familiares dessa pesquisa coadunam com o 

resultado da pesquisa de Aquino e Souza (2007), sobre “Os impactos 

socioeconômicos da previdência rural no Brasil: um estudo de caso no município de 

Encanto/RN, em que se questiona aos beneficiários se a aposentadoria rural mudou 

“muito” ou “pouco” a vida deles, com a finalidade de apreender a visão dos mesmos 

sobre a respectiva aposentadoria. Então, os autores referidos obtiveram um 

resultado em que 94,55% dos entrevistados beneficiários responderam que suas 

vidas mudaram “muito” e “pra melhor”. As falas já expostas ratificam essa percepção 

no espaço pesquisado – município de Pindaí-BA em que o próprio modo de falar, 

carregado de interjeições, denotam a expressividade e relevância da aposentadoria 

rural na vida desse público e de suas famílias. A esposa do idoso K de 52 anos,  

bem sabe disso e quando ao final da entrevista foi indagada se teria alguma 

consideração a fazer sobre a aposentadoria rural, logo posicionou: 

 

Aqui, eu gostaria de ter o meu, que já descansava ele, que tem que 
mesmo assim, com esse dinheiro do menino, ele me ajuda nos 
exame também. Tem hora que os exame é caro né, o dele, o do 
menino só não dá. No final, que vai fazer as contas, tem que fazer 
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bonito, minha filha, não sobra (Esposa do Idoso K, 70 anos, 
entrevista realizada em 08/10/15). 

 

            Diante de impactos positivos a Previdência rural permitiu e continua a 

permitir a superação da pobreza por muitas famílias, especialmente no nordeste 

brasileiro, em que muitas famílias preservam um modo tradicional de praticar a 

agricultura familiar. E algo a ressaltar nesse impacto é a regularidade da renda, 

posto que muitas famílias antes de acessarem a previdência rural, desconheciam 

esse feito.  E com tal regularidade, muitas melhorias se agregam ao seu redor, em 

razão de um aumento da possibilidade de fazer a gestão financeira desse recurso. 

Assim, ações como - potencializar a atividade agrícola, por meio de políticas de 

crédito ou não, oportunidade de prestar ajuda a algum familiar, especialmente os 

que ainda dependem somente do rendimento da agricultura familiar, ver o seu poder 

de compra ampliado - passam a ser incorporadas na rotina desse público.  

            Tais ações colocam os idosos aposentados rurais em posição de destaque 

nesses contextos locais, personagens com “crédito garantido na praça” e que até  

determinado momento da história estiveram atuando como atores coadjuvantes, 

mas que recuperam a cena, após um processo de transformação, na forma agora de 

protagonistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              O reconhecimento do direito dos agricultores familiares à previdência rural  

não deixa de requerer uma reflexão sobre a dinâmica do trabalho, as relações 

familiares no contexto da agricultura familiar, assim como sobre o processo de 

mudanças sociais no tocante à efetivação de direitos previdenciários no campo, 

como foram estabelecidas na presente pesquisa. 

            Conquanto a condição de idoso que é o ponto de partida de nossa 

investigação, ou seja, a posição do indivíduo ao chegar à terceira idade, inserida em 

uma dinâmica de trabalho, coloca-o em uma situação contínua de perda de valor. 

Isso foi possível refletir e constatar à luz da teoria dos autores estudados, dos 

relatos e da vivência partilhada pelo público entrevistado. Nessa perspectiva, 

quando se perde força produtiva, em uma sociedade cuja racionalidade moderna 

superestima o materialismo econômico, infere-se que as outras esferas da vida do 

indivíduo, como o meio social, as relações pessoais também se fragilizam. Deste 

modo, constitui-se uma imagem na sociedade com base no senso comum, sobre a 

figura do idoso enquanto indivíduo em fase de depreciação não apenas natural, no 

sentido biológico, mas também no âmbito social. 

             À luz da teoria de Chayanov (1966), Tepchit (1973), Heredia (1979) e 

Woortmann (1997) os idosos representam uma “força marginal”, à medida que tem 

um ritmo peculiar de trabalho, com menor resistência física, logo com menor 

produtividade. 

             Na presente pesquisa, identificou-se na fala e atitudes dos idosos esse 

reconhecimento enquanto força marginal, como por exemplo o fato de eles 

demonstrarem ser os maiores interessados em dividir, ainda em vida, a pequena 

propriedade de terra entre os filhos, ou seja, apresentaram a iniciativa de partilhar a 

herança. Com isso, foi possível ratificar os valores e princípios identificados como 

pertencentes à ética camponesa apontados por Woortmann (1990) – de valorização 

da terra, do trabalho e do patrimônio familiar. Pode-se inferir que este 

autoreconhecimento enquanto força marginal, converge para a teoria exposta por  

Woortmann (1990) da existência de uma “campesinidade” ou o mesmo que ética 

camponesa e os valores que compõem essa campesinidade conduzem  a ação dos 

indivíduos e orientam fins e estratégias para promover a manutenção da vida 

camponesa, podendo ser partilhado em maior ou menor grau pelos camponeses, a 
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depender do tempo e espaço, e que tais valores e princípios constitui um “ethos” 

camponês. 

           Nessa perspectiva identifica-se que esta força de trabalho apontada como 

marginal ou secundária se marginaliza à medida que se torna dependente do outro. 

Mas, com o acesso ao direito a aposentadoria rural é visível a aquisição de 

autonomia da família desse aposentado, manifestada pela própria expressão “antes 

da aposentadoria eu merecia muito dos outros” pela esposa do aposentado K, de 70 

anos. O empoderamento do aposentado também se manifesta nessa expressão, 

pois revela um processo de mudança nas relações sociais desses sujeitos, já que de 

ajudados passam a desempenhar o papel de provedor, de consumidor em potencial 

que confere um reconhecimento de um sujeito que ressurge para um novo 

relacionamento social com a sociedade local e com sua família, em que o seu poder 

de barganha é reconstituído pelo viés do direito e pela força do poder econômico, 

manifestado com o acesso à aposentadoria rural. 

            Identificou-se que o trabalho realizado enquanto unidade familiar reporta sua 

centralidade para o homem e a mulher com a não menos importante contribuição 

dos filhos. É importante salientar que a jornada múltipla da mulher também fora 

confirmada, como trabalhadora rural, dona de casa e mãe, embora a condição de 

trabalhadora rural na agricultura familiar não tenha o seu pleno reconhecimento 

social, em alguns casos até mesmo pela própria trabalhadora, ao referir ao seu 

trabalho, como ajuda a seu esposo. Nesse viés, revela-se a constituição da 

autoridade assumida pelo pai no exercício de chefe da família.  

            Diante da proposta central de analisar o lugar do idoso enquanto aposentado 

rural e identificar o significado do aposentado para a família, no primeiro capítulo 

procurou-se compreender a dinâmica do trabalho na agricultura familiar e a 

participação do idoso nesse contexto. 

             Buscou-se retratar a evolução da legislação previdenciária enquanto campo 

da proteção social no Brasil. Como vimos em autores como Fleury (1994), Carvalho 

(2006) Barbosa (2010), a política previdenciária no Brasil teve início em 1923 com a 

Lei Eloy Chaves. Porém, as categorias contempladas com o sistema criado do 

seguro social ficaram circunscritas aos trabalhadores do meio urbano. No primeiro 

governo de Vargas, todas as extensões referentes aos direitos trabalhistas 

limitavam-se aos trabalhadores de categorias urbanas, excluindo da possibilidade de 

ter acesso à política previdenciária os trabalhadores rurais. 
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           A promulgação do Estatuto do trabalhador rural em 1963 fora um marco no 

processo de luta do público de trabalhadores rurais para que tivessem acesso aos 

direitos que a categoria de trabalhadores urbanos já detinham. Posterior à 

promulgação desse Estatuto um longo processo de movimentação dos próprios 

trabalhadores rurais e suas entidades representativas emergiu, pois o mesmo não 

trazia garantias efetivas, já que não definia as fontes orçamentárias que custeariam 

as aposentadorias.  Novas garantias legais ocorreriam em 1971, com a criação do 

FUNRURAL/PRORURAL que de fato institui uma cobertura previdenciária aos 

trabalhadores rurais. 

              Contudo, foi com a Constituição de 88 que se deu a culminância do 

processo de reconhecimento dos trabalhadores rurais autônomos, sendo 

posteriormente complementada pelas leis regulamentares 8.212 e a 8.213 

promulgadas em 1992. A ação conjunta desse aparato legal resultou na criação do 

Regime de Segurados Especiais Rurais (RSER), que dá direito aos agricultores 

familiares, pescadores e garimpeiros, de ambos os sexos, a um regime 

previdenciário sem contribuição individual prévia por parte dos aposentados, isto é 

um regime conhecido como não contributivo que viabiliza a aposentadoria rural no 

valor mensal de um salário mínimo vigente (com direito a décimo terceiro salário 

anual), bem como o direito à pensão por morte do cônjuge. 

                 Ao ter acesso à condição de aposentado rural observou-se uma 

revalorização das pessoas idosas em seus contextos, pois emergiu então um novo 

lugar ocupado pelo idoso, o de aposentado. Essa condição conferiu ao idoso homem 

a partir de 60 anos e mulher 55 anos uma renda mensal e regular de um salário 

mínimo, que nas famílias estudadas no município de Pindaí passou a ser a principal 

renda e fonte de subsistência das mesmas. Desse modo, revela-se um 

protagonismo social desse aposentado como fora mencionado anteriormente, pois a 

família passa a reconhecê-lo como garantia de sobrevivência, à medida que esse 

aposentado proporciona uma segurança financeira para a família. Complementar a 

isso, a rede de comércio o reconhece como estímulo para o crescimento, ao passo 

que também proporciona um aumento na dinâmica da economia local e regional, já 

que a maior fonte de receita do município estudado é oriunda da previdência social 

rural, o que o torna uma “cidade previdenciária”. 

             Algo salutar ratificado na pesquisa de campo fora a percepção do trabalho 

enquanto um nobre princípio em economias de regime familiar como a de 
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agricultores, pois é exercido de forma contínua pelos idosos, mesmo após a 

conquista da aposentadoria. Essa notável continuidade nas atividades agrícolas fora 

abordada nas falas dos entrevistados que revelavam ainda a satisfação em ver a 

terra produzir frutos ou na ação de cuidar da criação, ao se referirem à atividade da 

pecuária. Outro resultado apreendido consiste em uma maior seletividade, 

apresentada no discurso dos aposentados, na escolha da atividade a ser 

desenvolvida após o acesso à aposentadoria. Com isso, a continuidade no trabalho 

enquanto meio de satisfação pessoal, a peculiaridade do ritmo de produção, com a 

manifestação de um maior grau de seletividade demonstraram ser as principais 

características da relação com o trabalho dos aposentados rurais. 

              A qualidade de vida também fora impactada positivamente com o acesso à 

aposentadoria rural pelo público de agricultores familiares com alterações no modo 

de vida desse público e de suas famílias. Aspectos como a segurança alimentar e a 

oportunidade de cuidar da saúde foram ampliadas com o acesso ao referido direito 

previdenciário. Somam-se a isso alterações no modo de morar dos aposentados, ao 

passo que as moradias passaram por benfeitorias em cômodos que proporcionam 

um maior conforto aos idosos e à família como um todo. Identificaram-se dois fatores 

que favorecem a melhoria das moradias: a condição de ser própria e a questão de 

haver dois aposentados na mesma residência, nesse caso específico o casal. 

Quando havia um casal de aposentados no lar, as benfeitorias no imóvel eram mais 

evidentes, chegando até mesmo a já terem efetivado a construção de uma nova 

casa, também motivada pelo mau estado de conservação da residência antiga.  

           O novo lugar do idoso expressa-se pela condição alcançada de aposentado 

rural que lhe conferiu autonomia, centralidade e o papel de provedor em economias 

baseadas na produção familiar em municípios de pequeno porte.  A gestão 

financeira do benefício também explicitou a assunção desse novo lugar, posto que o 

próprio processo de utilização da aposentadoria revela que os aposentados 

deixaram de ser ajudados para ministrarem ajuda aos familiares, principalmente aos 

filhos. A referida ajuda se manifestou principalmente na garantia da alimentação aos 

filhos, netos, como no repasse de valores financeiros mensais aos referidos 

dependentes, seja para custear despesas médicas, ou medicamentos. 

              Desse modo, ainda que de forma indireta, a aposentadoria rural tem 

contribuído para a permanência do idoso e familiares no meio rural, à medida que 

proporciona melhorias nas condições de vida desse e de sua família. Ademais, vem 
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contribuindo para a continuidade da atividade agrícola, não necessariamente para 

obter a satisfação de necessidades básicas, como antes, mas, sobretudo para efeito 

de satisfação pessoal e redução das despesas alimentares. Logo, a aposentadoria 

rural contribui para o fortalecimento de uma atividade de considerável relevância 

para a sociedade que é a agricultura familiar. 

           Ao reinvestir na atividade agrícola, o aposentado retroalimenta a referida 

atividade, pois impulsiona o trabalho de outros adultos, geralmente os filhos, ou 

genros, aqueles que ali permanecem no trabalho com a terra, com o intuito de 

proporcionar uma segurança alimentar para tais famílias. Feito isso, pode-se atribuir 

um efeito redistributivo em torno da Previdência Social Rural. 

          Além do que foi exposto, um resultado apreendido foi o fato das pessoas que 

residem no meio rural estarem diversificando suas atividades produtivas nos dias 

atuais. Tal diversificação dá-se no município estudado, principalmente devido à 

prática da migração sazonal, porque esse tipo de migração acaba por permitir a  

prática  de outra atividade sem abandonar de forma definitiva o trabalho rural 

familiar.  Apesar da migração sazonal realizada em Pindaí manifestar principalmente 

a inserção de pessoas em atividades de colheita de cana-de-açúcar, café e laranja, 

ou seja, um trabalho agrícola que se desenvolve sob outro contexto e tipo de 

relação, em que se predomina as relações antagônicas, pois os trabalhadores 

deixam de ser dono dos meios de produção, para serem donos apenas da sua força 

de trabalho a ser utilizada como mecanismo de troca. A inserção em outras 

atividades econômicas dá-se por homens e mulheres também em outros setores da 

economia como indústria, serviço público e a área de serviços especialmente no 

interior do estado de São Paulo, dentre outros estados da região sudeste, e foi 

mencionada pelos idosos ao se referirem a alguns filhos que não residem mais no 

mesmo meio que seus pais. 

           Não obstante, verifica-se que a Previdência rural repercute no ciclo do êxodo 

rural em relação aos adultos e pessoas mais idosas, ao passo que fragiliza esse 

ciclo, ou mesmo favorece a sua interrupção no mínimo no período das chuvas no 

sertão, quando a esperança de garantir a sobrevivência com o que se produz nas 

terras da família é renovada. Sendo comum o retorno dos filhos à casa dos pais 

quando iniciam as chuvas na região. 

          Diante de efeitos positivos em relação à atuação da aposentadoria rural, a 

percepção dos beneficiários e familiares não poderia ser divergente, sendo notório 
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no discurso dos entrevistados o reconhecimento de o quanto a aposentadoria rural 

foi benéfica para o alcance das melhorias identificadas na vida deles.  

 Os idosos enaltecem a aposentadoria como algo que “foi bom demais” para a 

vida deles, sem terem a condição de descrever o quanto seria difícil se não tivessem 

esse direito, pois não conseguiriam viver da produção da terra como antes. Quando 

indagada sobre o que pensava da aposentadoria rural a idosa D relatou ter 

vivenciado um período em que alguns idosos moradores do meio rural, tinham que 

“pedir pra sobreviver (...) hoje as pessoas idosas não tão tendo mais necessidade de 

sair mendigando, pedindo como era antigamente, então é uma coisa que tem 

beneficiado muito” (Idosa D, 67 anos, entrevista realizada em 07/10/15). 

          Os familiares entrevistados afirmaram em sua maioria que depois da 

aposentadoria a vida chegou a melhorar “cem por cento” e que se não fosse a 

aposentadoria muitos idosos estariam na miséria. 

            Tais apontamentos revelam uma sequência de ações positivas em prol da 

proteção social dos idosos brasileiros, sendo possível considerar ainda, diante dos 

resultados aqui apontados, que o Regime Especial de Segurados Rurais (RESR) 

exerce um efeito, ainda que pequeno de redistribuição de renda no Brasil, uma vez 

que a aposentadoria rural destinada aos trabalhadores rurais informais eleva de 

modo significativo a renda domiciliar das famílias inseridas em regiões rurais ou 

microurbanas, em geral muito pobres. Isso repercute em uma mudança estrutural no 

âmbito da distribuição de renda no país minimizando os efeitos da pobreza e 

mitigando a desigualdade social. 

        A concepção da aposentadoria como algo benéfico é unânime na percepção 

dos aposentados, o que equivale a algo divino, identificando-a como uma bênção 

para a maioria. Tal identificação afastada da noção de direito nos remete à análise  

sobre o processo de efetivação dos direitos sociais no Brasil, que contribui para a 

constituição de uma cidadania que se acessa passivamente.  

         Todavia, os familiares demonstraram uma percepção da aposentadoria rural 

mais próxima da concepção do direito, e como algo que é devido àqueles que 

trabalharam e ainda trabalham um longo período da vida ativa e colaboraram para a 

sociedade. Diante disso, infere-se que, embora de forma tardia, a população 

brasileira tem paulatinamente se apropriado da condição de detentora de direitos.  A 

forma de acessar a aposentadoria também contribui para essa inferência, já que a 

maioria dos aposentados afirmaram não ter precisado da colaboração de terceiros 
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no processo de solicitação à aposentadoria, quando alcançaram o requisito da 

idade, sendo eles mesmos quem organizaram a documentação exigida. Apenas dois 

idosos relataram a contribuição do sindicato de trabalhadores rurais no processo de 

solicitação da aposentadoria, e uma idosa afirmou ter recebido a colaboração de um 

vereador no período que pleiteou a aposentadoria junto ao Instituto Nacional de 

seguro Social- INSS. 

        Amparada na realidade elucidada através das falas dos entrevistados, percebe-

se um processo de revalorização da pessoa idosa, principalmente no seio de sua 

família a partir do acesso à aposentadoria rural. Desse modo, pode-se considerar a 

concretude de uma melhoria significativa nas relações entre os sujeitos que estão no 

raio de atuação dessa aposentadoria.  

       Enfim, convém ressaltar que a abordagem dessa pesquisa não tem a pretensão 

de esgotar a análise sobre o Regime Especial de Segurados Especiais. Trata-se de 

analisar as contribuições/situações identificadas no processo estudado, e 

reconhecer a importância desse regime para o direito previdenciário no Brasil,  

almejando ainda suscitar demais pesquisas em torno da temática em questão.   
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Apêndice A: Roteiro para entrevista com Idosos (as) Aposentados (as) 

 

1-Identificação:____________________________________________________ 

2-Idade: _________________      3- Sexo:___________________ 

4- Comunidade:_______________________ 5-Aposentado há:____________ 

6- A propriedade pertence à família? Se sim, foi comprada, ou herdada?_______ 

7- Qual o tamanho da propriedade?____________________________________ 

8- O pedido de aposentadoria foi feito pelo o Sr. (a)?______ Se não, teve ajuda de 

terceiros?_________________________________________________________ 

9- A documentação utilizada foi da própria terra?__________________________ 

10- Antes de se aposentar como era a vida do Sr. 

(a)?_______________________________________________________________ 

11- Quais atividades o Sr. (a) fazia? 

__________________________________________________________________ 

12- Como era o trabalho antes da aposentadoria? Os filhos ajudavam? 

_______________________________________________________________ 

13- Antes de se aposentar, como era o relacionamento da 

família?_________________________________________________ 

14 - Antes da aposentadoria tinha algum rendimento fixo na família? 

15 - Já recebeu ajuda de terceiros? _____________________________________ 

16- Depois que o Sr. aposentou continua a trabalhar?______ Se sim, em qual 

atividade?___________________________________________________________ 

17- Com a aposentadoria o Sr. adquiriu alqum bem, realizou alguma melhoria na 

casa usando esse benefício?_________________________________________ 

18 – Quais os principais gastos do Sr. (a)?_________________________________ 

19- O Sr. (a) fez algum tipo de financiamento/empréstimo?_____________________ 

20- Houve alguma mudança na relação com a família depois que se 

aposentou?__________________________________________________________ 

21- A família recebe algum benefício social? _____Se sim, qual?__________ 

22- Quem reside na casa?____________________________ 

23-Qual a renda mensal da família?_______________________________________ 

24- O que Sr.(a) acha da aposentadoria rural contribuiu ou não na sua 

vida?_____________________________________________________________ 
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Apêndice B: Roteiro para entrevista com Familiares dos Aposentados (as) 

 

1-Identificação: ___________________________________________________ 

2-Parentesco com idoso:______________________  3-Idade:________________ 

4-Comunidade: ________________________ 5-Município/UF:_________________ 

6- Como é o relacionamento com (nome do idoso):________ 

Porquê?____________________________________________________________ 

7- (Quando morar na mesma casa) O que você acha de morar com ele/ como é a 

convivência (a):_________ Porquê?______________________ 

8- O Senhor (a) (nome do idoso) trabalha na atividade rural?__________ De que 

forma?____ 

9- O Senhor (a) (nome do idoso) trabalha em casa?__________ De que forma?___ 

10- Você trabalha na roça? ___________________________De que forma?___ 

11- Trabalha em casa?_________________________________ De que forma?_ 

12-Com a aposentadoria do (a) Sr. (a) (nome do idoso), você percebeu 

mudanças na vida do idoso (a)?______________ Se Sim, 

Quais?___________________________________________________________ 

13- Você recebe alguma ajuda do (a) aposentado 

(a)?_______________________________________________________________ 

13-Como é o relacionamento com a família após a 

aposentadoria?____________________________________________________  

14-Qual a renda mensal da família?_______________________________________ 

15- Alguém recebe algum benefício social/ bolsa? _________________________ 

16-Como seria a vida do (a) idoso (a) se ele (a) não tivesse a 

aposentadoria?______________________________________________________ 

17-Como seria a vida dos filhos se não tivessem a 

aposentadoria?______________________________________________________ 

18 – Qual sua opinião sobre a aposentadoria rural?________________________ 

 

 


